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شروط النشر
تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية ،وتتو افر
فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشرالتالية :
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.
أال يكون البحث قد نشرأوقدم للنشرألي مجلة ،أومؤتمرفي الوقت نفسه ،ويتحمل الباحث كامل املسؤولية
في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.
أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:
 عنوان البحث باللغة العربية واإلنجليزية.َّ
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها ،باللغة العربية واإلنجليزية.
 اسم الباحث ودرجته البريد اإللكتروني للباحث.َّ
 ملخص للدراسة في حدود  150كلمة وبحجم خط  ،12باللغة العربية واالنجليزية. الكلمات املفتاحية بعد امللخص.أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية :العربية ،الفرنسية واإلنجليزية.
أن ال َ
يزيد عدد صفحات البحث على ( )20صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول
واملالحق.
ُ
َ
َ
ً
َّ
األخطاء اللغوية والنحوية واإلمالئية.
أن يكون البحث خاليا ِمن
ِ
وأحجامها على النحو اآلتي:
أن يلتزم الباحث بالخطوط
ِ
 اللغة العربية :نوع الخط ( )Traditional Arabicوحجم الخط ( )16في املتن  ،وفي الهامش نفس الخط معحجم (.)12
 اللغة األجنبية :نوع الخط (  ) Times New Romanوحجم الخط ( )14في املتن ،وفي الهامش نفس الخطمع حجم (.)10
 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيمالخط.
أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordفي نهاية كل صفحة.
أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.
عند إرسال الباحث ملشاركته عبرالبريد االلكتروني ،سيستقبل مباشرة رسالة إشعاربذلك .
تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي
بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.
ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها .
ترسل املساهمات بصيغة الكرتونية حصراً على عنوان اجمللة:
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االفتتاحية
الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم ،نحمده حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله ،واللهم
ّ
صل على سيدنا محمد صالة تخرجنا يا هللا بها من ظلمات الوهم ،وتكرمنا بنور الفهم ،وتوضح لنا الشكل
َّ
حتى يفهم ،إنك أنت تعلم ول نعلم ،إنك عالم الغيوب ،وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:
يسر ر ررر هي ة تحرير مجلة « جيل العلوم اإلنسر ر ررانية والجتماعية» أن تضر ر ررد بين أيدي لرادها العدد ال ّسر ر رابد
وال ّس ر ر ربعين  )77راجين أن يجدوا فيه ما يفيدهم ،إذ تض ر ر ر ّرمن ّ
مادة علمية أص ر ر رريلة منتقاة وفق مراعاة ش ر ر رررو
ّ
الجاد ض ررمن لالب علمي متكامل بين تخص رص ررات العلوم اإلنس ررانية والجتماعية ،وذلك
ومعايير البحث العلمي
بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أبحاث األساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه.
ّ
شاكرين املولى عز ّ
وجل على تيسيره لنا ،كما نتقدم بالشكر لكل من لدم يد العون إلصداره.

وما توفيقنا إال باهلل عليه توكلنا وإليه ننيب.
رئيس التحرير  /د.مجال بلبكاي
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ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
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املعلم بكلية الرتبية جامعة اخلرطوم/فاعلية توظيف التدريس املصغر يف إكساب مهارات التدريس للطالب
Effectiveness of employing micro teaching in providing Teaching Skills for the Student/ teacher at Faculty of
Education – University of Khartoum

9

 السودان،جامعة الخرطوم/ الصديق اسماعيل محمد عبد هللا. أبوبكريعقوب آدم لقمان ⬧ د.د

Dr. Alsiddig Ismail Mohammed Abdallah/University of Khartoum, Sudan•Logman Yagoub Adam Dr. Abaker

Abstract
This study aimed at identifying the effectiveness of employing microteaching in providing Teaching Skills
for the Student/ teacher at Faculty of Education – University of Khartoum. The researchers used the
experimental method. The study population consisted of fourth level students at Faculty of Education –
University of Khartoum for the year 2020-2021. The sample of the study consisted a group of(40)students
which intentionally selected and represented by students of forth level- department of chemistry. The study
tool was represented in Observation card, and the results showed that there are statistically significant
differences at (0,05) between the averages of the student/ teacher performance scores in pre and post
measurement of teaching skills in favor of post-measurement, and there were no statistically significant
differences at (0,05)between the averages of scores of the student/ teacher performance in post –
measurement for teaching skills is attributed to the gender variable. The study recommended working to
provide laboratories and room for micro- teaching at Faculty of Education, University of Khartoum with
necessary equipment's for success of practical education programs in preparing them well.
Keywords: Micro teaching, Teaching Skills, Student/ teacher.
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ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف فاعلية توظيف التدريس املصغر في إكساب مهارات التدريس للطالب /املعلم بكلية التربية
جامعة الخرطوم ،استخدم الباحثان املنهج التجريبي .وتكون مجتمد الدراسة من طالب املستوى الرابد في كلية التربية جامعة
ً
الخرطوم للعام  ،2021/2020وتكونت عينة الدراسة من مجموعة واحدة بلغت  )40طالبا وطالبة اختيرت بطريقة لصدية
تتمثل في طالب املستوى الرابد تخصص الكيمياء ،وتمثلت أداة الدراسة في بطالة املالحظة .وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
ً
إحصائيا عند مستوى دللة  )0.05بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في القياسين القبلي والبعدي
ً
ملهارات التدريس لصالح القياس البعدي ،كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة  )0.05بين
املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في القياس البعدي ملهارات التدريس يعزى ملتغير الجنس .وخرجت
الدراسة ببعض التوصيات ،منها :العمل على توفير معامل ولاعات للتدريس املصغر بكلية التربية جامعة الخرطوم باإلمكانات
الالزمة إلنجاح برامج التربية العملية في إعداد الطالب /املعلمين.
الكلمات املفتاحية :التدريس املصغر ،مهارات التدريس ،الطالب /املعلم.
مقدمة:
مما ل شك فيه أن إعداد الطالب املعلم ناتج تسعى إليه جميد دول العالم ،التي تعي أهميته وليمته في بنادها وتطورها ورليها
ً
ً
باعتباره العمود الفقري للعملية التعليمية؛ فتنافست في بناء برامج إعداده إعدادا شامال يتفق مد متغيرات العصر الحديث،
ويواكب التطورات املعرفية والفكرية والتكنولوجية املتالحقة.1فاملعلم الكفء مفتاح التطوير في أي نظام تربوي ،وعليه يتولف
نجاح جهود اإلصالح ،وتشير أدبيات التربية إلى أهمية كفايات التدريس التربوية والتخصصية لدى املعلمين لنجاح العملية
التعليمية والتربوية ،فعلى عاتقه تقد مسؤولية تحقيق أهداف املجتمد ،وتربية النشء تربية شاملة وكاملة؛ مما يستوجب
الهتمام بإعداده في كافة الجوانب املهنية والفنية.2
ويتفق الباحثان مد كل 3و4في أن أعضاء هي ة التدريس في كلية التربية جامعة الخرطوم يتفهمون شعور الطالب املعلم
ً
ً
ً
ً
وللقه أثناء الدراسة من اللحظة األولى لدخوله معترك التدريس؛ مما يتطلب إعدادا جيدا وتدريبا حثيثا على مهاراته ،وأن تقنية
التدريس املصغر إحدى وسائل مساعدة هؤلء الطالب إلكسابهم هذه املهارات ،وغرس الثقة بأنفسهم.

1دحالن ،عمر علي وجودة ،موس ى محمد 2017م) :فاعلية توظيف التدريس املصغر في إكساب مهارات التدريس لطلبة تعليم املرحلة األساسية في
جامعة األلص ى -غزة ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،ع ،54ص ص.524-495
2الثويني ،سليمان بن ناصر 2010م) :فاعلية التدريس املصغر في تنمية املهارات التدريسية لطالب التربية امليدانية في جامعة حائل واتجاهاتهم
نحوه .دراسات عربية في التربية وعلم النفس .السعودية ،ع .57ص ص .200-173
3الناشف ،سلمى ذكي وبات.ج .ونثر 2007م) :فاعلية التدريس املصغر في تحسين مهارات التدريس لدى طالب كليات التربية الحكومية للمعلمين
واملعلمات في سلطنة عمان .دراسات العلوم التربوية .األردن .مج  .34ع .1ص ص .129-122
4دحالن ،عمر علي وجودة ،موس ى محمد :مرجد سابق2017 ،م).
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وأسلوب التدريس املصغر يستخدم في تدريب املعلمين وإعدادهم أثناء الدراسة في كليات التربية ،وبعد دخولهم في الخدمة
لطالعهم على آليات ممارسة مهنة التعليم ،وإكسابهم كفاياتها ،ولد دلت على ذلك نتائج الدراسات العربية واألجنبية ،منها:
دراسة ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و.8
ً
ً
وتأتي هذه الدراسة تتويجا ملا لامت به كلية التربية جامعة الخرطوم من جهود لتحسين مخرجات العملية التعليمية تنفيذا
لتوصيات املؤتمر الخامس الذي عقدته عام 2018م) بعنوان :لضايا تربوية معاصرة نحو تعليم منصف عالي الجودة التي
نصت على رسم رؤية مستقبلية لتجويد أداء املعلم في ضوء التحديات الحالية واملستقبلية ،وربط مفردات اإلعداد التربوي
بمشكالت امليدان العملي ،والعمل على تطوير برنامج التربية العملية في الكلية لتساير املستجدات في مجال الكفايات ،ومهارات
التدريس؛ لذلك دأبت على إعداد الطالب املعلم بما يتناسب مد الفكر التربوي الحديث ،من خالل توظيف التدريس املصغر
إلكسابهم املهارات التدريسية املختلفة ،والتعرف على مدى استفادتهم من التطبيقات العملية لها.
مشكلة الدراسة:
إن إعداد الطالب/املعلمين لتجربتهم األولى في التدريس كان ول يزال نقطة حساسة في حياتهم العملية ،وهناك بعض
العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في جودة إعدادهم ،فاألعداد الكبيرة للطالب املنتسبين إلى كليات التربية ،وللة أيام التدريب
التي يقضيها الطالب املعلم في املدرسة ،وعدم وجود مدارس تدريبية في الجامعات ،وللة عدد مدارس التدريب ل يسمح للطالب
في كليات التربية باكتساب مهارات التدريس الالزمة ،لذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على واحدة من األساليب التي من
شأنها أن تتجاوز هذه األعباء وتزود الطالب /املعلم بأهم املهارات الالزمة للعملية التدريسية وهو أسلوب التدريس املصغر.
ً
وبناء على ما تقدم تمحورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية توظيف التدريس املصغر في إكساب مهارات التدريس للطالب/املعلم بكلية التربية جامعة الخرطوم؟وتتفرع من
السؤال الرئيس األس لة الفرعية اآلتية:

1دحالن ،عمر علي وجودة ،موس ى محمد :مرجد سابق2017 ،م).
2الثويني ،سليمان بن ناصر :مرجد سابق2010 ،م.
3الجميلي ،عبد الرزاق سرحان 2012م) :أثر التدريس املصغر في اكتساب طلبة كلية التربية ملهارات تدريس التاريخ ،مجلة كلية التربية األساسية.
الجامعة املستنصرية .العراق .ع ،86ص ص .634-599
4بالبل ،ماجدة راغب محمد 2013م) :فاعلية برنامج لائم على فلسفة التدريس املصغر في تنمية األداء املنهي والتجاه نحو املهنة لدى معلمي املواد
الفلسفية باملرحلة الثانوية .دراسات عربية في التربية وعلم النفس .السعودية .ع .36ج .3ص ص .64-12
5حاج التوم ،أنس دفد هللا أحمد 2012م) :التدريس املصغر وأثره في إكساب الكفايات التدريسية ملعلمي مرحلة األساس بولية الجزيرة محلية
الحصاحيصا .مجلة العلوم اإلنسانية واللتصادية .جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا .ع ،1ص ص.208-191
6البربري ،رفيق وإسحاق ،حسن 2010م) :فاعلية برنامج مقترح للتدريس املصغر لائم على تكنولوجيا الفيديو التفاعلي في تنمية املهارات التنفيذية
للتدريس لدى طالب كلية املعلمين بجامعة جازان .مجلة التربية العلمية .مصر .مج .13ع.6
7UZUN, N.(2013). The Effect of microteaching Application in Environmental Education: Cukurova university faculty of Education
Journal. Vol: 42Issue: 1 page: 13-22.
;8Saban, A. Coklar, A. N. (2013).Preservice Teachers Opinions About the microteaching method in Teaching Practice Classes
TOJET: The Turkish online Journal of Education Technology .
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ً
.1هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة  )0.05بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في
القياسين القبلي و البعدي ملهارات التدريس لصالح القياس البعدي؟
ً
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى دللة  )0.05بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في
القياس البعدي ملهارات التدريس تعزى ملتغير الجنس ذكر – أنثى)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  )0.05بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب/
املعلمين في لياس ي املالحظة القبلي والبعدي لكل مهارة من املهارات العشرة على حدا لصالح القياس البعدي؟
أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 -1تعرف فاعلية توظيف التدريس املصغر في إكساب الطالب /املعلم بكلية التربية جامعة الخرطوم مهارات التدريس.
 -2الكشف عن أثر متغير الجنس ذكر-أنثى) في متوسطات درجات أداء الطالب/املعلمين في بطالة املالحظة ومقارنة ذلك
في القياس البعدي.
 -3معرفة وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  )0.05بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب/
املعلمين في لياس ي املالحظة القبلي والبعدي لكل مهارة من املهارات العشرة على حدا لصالح القياس البعدي.
أهمية الدراسة :تكمن أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية فيما يلي:
ً
أوال :األهمية النظرية:
 .1تنبد أهمية هذه الدراسة من جوهر موضوعها الذي يهتم بالجانب التطبيقي في إعداد املعلمين أثناء الدراسة لتقليص
الفجوة الكبيرة بين النظرية والتطبيق.
 .2جاءت هذه الدراسة تلبية لنداء الباحثين من علماء التربية بضرورة تنويد األساليب في إعداد طالب كليات التربية؛
إلكسابهم املهارات التدريسية التي تمكنهم من القيام بأدوارهم املهنية على الوجه األكمل.
ً
ثانيا :األهمية التطبيقية:
 .3لد تعود بالنفد على الطالب/املعلم في كلية التربية جامعة الخرطوم في اكتساب مهارات التدريس لبل ذهابه إلى
مدارس التدريب.
 .4لد توجه نظر املسؤولين في كليات التربية إلى اعتماد أسلوب التدريس املصغر في الخطط التدريسية املستقبلية لكافة
التخصصات مما يفيد في مساعدة الطالب على اكتساب مهارات التدريس أثناء الدراسة لبل الدخول في التربية العملية.
حدود الدراسة:
التصرت الدراسة الحالية في حدها املكاني على كلية التربية جامعة الخرطوم ،وفي حدها الزماني على الفصل الدراس ي األول
من العام الدراس ي  ،2021/2020وفي حدها البشري على طالب املستوى الرابد تخصص كيمياء ،وفي حدها املوضوعي على
مهارات التدريس اآلتية :التهي ة -الشرح والتفسير – تنويد املثيرات – توظيف الوسائل التعليمية – إثارة الدافعية – التعزيز
– إدارة الصف –طرح األس لة – إدارة الولت –غلق الدرس).
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مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
 الفاعلية :هي التعرف على مدى لدرة أسلوب التدريس املصغر في إكساب الطالب املعلم بكلية التربية جامعةالخرطوم ملهارات التدريس بشكل خاضد للمالحظة والقياس من الدرجات التي يحصلون عليها في بطالة املالحظة.
 التدريس املصغر :هو التدريس املحاكي للوالد القائم على تجزئة املولف التدريس ي بغرض التدريب لكتساب املهاراتالتدريسية في ظروف مصغرة حيث يقوم الطالب/املعلم بإعداد عنصر من عناصر الدرس يحوي مهارات محددة ،وتنفيذها
على عدد من  )10 -5طالب في مدة زمنية لصيرة من  )15-5دليقة يتم فيها مالحظة أدائه ثم تقديم التغذية الراجعة املناسبة
له ،ومن ثم إعادة التطبيق مرة أخرى.
 مهارات التدريس :هي مجموعة من األداءات التدريسية التي يحتاج إليها الطالب /املعلم للقيام بعملية التدريس بدلةوسرعة وإتقان ولد تم اختيار املهارات الخاصة بتنفيذ التدريس كما وردت في حدود الدراسة.
اإلطارالنظري والدراسات السابقة
ً
أوال :اإلطارالنظري
التدريس املصغر:
التدريس املصغر  )Micro teachingأسلوب يقوم املعلم بتنفيذ مهارة تدريبية على أربعة طالب أو خمسة لفترة لصيرة،
وتسجيل العملية بالفيديو ،ثم تتم منالشة األداء من خالل املشرف ،أو الطالب ،أو تأمالت املعلم نفسه ،للحصول على
التغذية الراجعة ،مد إتاحة الفرصة بإعادة تنفيذه لنفس املهارة على مجموعة جديدة من الطالب مرة أخرى مد نقد جديد
لتحسين مهاراته وأدواته.1
ً
ً
إن من دواعي توظيف التدريس املصغر أنه يوفر للطالب املعلم تعليميا حقيقيا ،واستقاللية في التدريب واملمارسة على
العمل التدريس ي ،كما أنه يعمل على تحليل املهارات التدريسية املعقدة إلى مهارات بسيطة يسهل أداؤها ،ويتيح فرصة أفضل
لتوجيه الطالب املعلم وإرشاده مد توفير التغذية الراجعة الفورية؛ مما يؤدي إلى تعديل السلوك بشكل سريد ومباشر2.
مهارات التدريس األساسية:
 مهارة التهيئة الذهنية للدرس :وهي من املهارات الهامة التي يجب أن يمتلكها املعلم ،وهي ضرورية لجذب انتباه الطالبوتشويقهم ملا سيعرضه من مادة علمية.3
 مهارة توظيف الوسائل التعليمية :أن املدرس الجيد هو الذي يحدد الوسيلة التعليمية املناسبة لدرسه ًبناء على
طبيعة محتوى الدرس وأهدافه ،وطريقة تدريسه.4

1دحالن ،وجودة :مرجد سابق2017 ،م.
2العجمي ،لبنى حسين 2011م) :أثر الدمج بين أسلوب التدريس املصغر والنمذجة في تنمية بعض املهارات التدريسية لطالبات كلية التربية للبنات.
األلسام العلمية بأبها .مجلة التربية العلمية .مصر .مج .14ع .2ص ص.249-221
3زيتون ،كمال عبد الحميد 2005م) :التدريس نماذجه ومهاراته ،القاهرة ،عالم الكتب.
4دحالن ،عمر علي 2010م) :زاد املعلم في التعليم والتعلم .غزة ،مكتبة آفاق.
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 مهارة إثارة الدافعية للتعلم :وهي مجموعة من السلوكيات األداءات) التدريسية التي يقوم بها املعلم بسرعة ودلةللتكيف مد معطيات املوالف التدريسية.1
 مهارة وضوح الشرح والتفسير :هي امتالك املدرس لدرات لغوية وعقلية تمكنه من تحقيق أهداف الدرس بيسروسهولة.2
 مهارة تنويع املثيرات :كما أشار إليها 3في التنويد الحركي ،التركيز ،و التنويد في استخدام الحواس. مهارة التعزيز :للحصول على نتائج مهمة لبد من توظيف مهارة التعزيز بشكل فاعل من خالل :تنويد املعززات املاديةواملعنوية.4
 مهارة إدارة الفصل :وتتحدد مهام إدارة الفصل كما يراها 5في :تخطيط ،تنظيم،توظيف العاللات اإلنسانية الطيبةً
داخل الصف ،ومشاركة الطالب وجدانيا.
 مهارة إدارة الوقت :نعني بإدارة الولت كيف يستخدم الطالب املعلم ولت الحصة أفضل استخدام لتحقيق أهدافالدرس وممارسة األنشطة املرتبطة به.
 مهارة طرح األسئلة :ومن مواصفات األس لة الجيدة :أن تكون مخططة ،ودليقة ،وواضحة ،ومحددة ،ومتوازنة ،وتنميالتفكير ،وتراعي الفروق الفردية.6
 مهارة الغلق :وهي تلك األفعال أو األلوال التي تصدر عن املعلم الذي ينهي بها الدرس نهاية مناسبة وهي آخر مرحلةمن مراحل الدرس.7
ً
ثانيا :الدراسات السابقة
أجريت العديد من الدراسات ذات الصلة في هذا املجال على املستوى املحلي والعاملي منها8هدفت الدارسة التعرف إلى
فاعلية توظيف التدريس املصغر في إكساب مهارات التدريس لطلبة تعليم املرحلة األساسية في جامعة األلص ى وأظهرت النتائج
وجود فروق ذات دللة إحصائية بين مستوى جميد مهارات التدريس وبين النسبة املعيارية  )%75لصالح مهارات التدريس،
ً
ً
كما أظهرت فرولا ذات دللة إحصائية تعزى ملتغير فرع الجامعة فرع خان يونس ،وفرولا ذات دللة إحصائية تعزى ملتغير
الجنس لصالح اإلناث.

1أبو شقير ،محمد وحلس ،داود 2010م) :مهارات التدريس الفعال .غزة ،مكتبة آفاق.
2دحالن ،وجودة :مرجد سابق2017 ،م.
3أبو شقير وحلس :مرجد سابق2010 ،م.
4دحالن ،وجودة :مرجد سابق2017 ،م.
5زيتون ،كمال عبد الحميد :مرجد سابق2005 ،م.
6دحالن ،وجودة :مرجد سابق2017 ،م.
7دحالن ،عمر علي :مرجد سابق2010 ،م.
8دحالن ،وجودة :مرجد سابق2017 ،م.
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أجرى 1بدراسة استهدفت التعرف إلى فاعلية التدريس املصغر في تنمية املهارات التدريسية لطالب التربية العملية في جامعة
ً
حائل واتجاهاتهم نحوه ،ولد أظهرت النتائج ضعف أداء الطالب للمهارات التديسية ،كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا
ً
بين متوسطي التطبيق القبلي والبعدي لصلح التطبيق البعدي وبينت الدراسة أيضا عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية
تعود للمعدل التراكمي ،ووجود فروق تعزى إلى بعض التخصصات علوم ،رياضيات) في مهارتي التهي ة وإدارة الصف ،وجاءت
اتجاهات الطالب املعلمين إيجابية نحو استخدام التدريس املصغر.
كما لام  2بدراسة استهدفت التعرف إلى إثر التدريس املصغر في إكساب طلبة كلية التربية ملهارات تدريس التاريخ في الجامعة
ً
املستنصرية في العراق ،ولد أظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية التي درست وفقا للتدريس املصغر في مهارات التدريس
على املجموعة الضابطة.
بينما أجرت 3دراسة استهدفت التعرف إلى فاعلية برنامج مقترح لائم على فلسفة التدريس املصغر في تنمية األداء املنهي
والتجاه نحو املهنة لدى معلمي املواد الفلسفية باملرحلة الثانوية ،ولد أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطي التطبيقين
ً
القبلي والبعدي في مستوى األداء املنهي لصالح التطبيق البعدي على بطالة املالحظة ،وأيضا وجود فروق ذات دللة إحصائية
بين متوسطي درجات املعلمين في القياسين القبلي والبعدي ملقياس التجاه نحو املهنة لصالح القياس البعدي.
وأجرى 4دراسة استهدفت التعرف إلى التدريس املصغر وأثره في إكساب الكفايات التدريسية ملعلمي مرحلة األساس بولية
الجزيرة محلية الحصاحيصا ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات درجات الكفايات التدريسية
ً
ً
ملعلمي مرحلة التعليم األساس ي املؤهلين وغير املؤهلين تربويا لصالح املؤهلين تربويا ،كما أظهرت وجود فروق ذات دللة
إحصائية بين متوسطات درجات الكفايات التدريسية ملعلمي مرحلة التعليم األساس ي تعزى ملتغير الخبرة.
ولام  5بدراسة استهدفت التعرف إلى فاعلية برنامج مقترح للتدريس املصغر لائم على تكنولوجيا الفيديو التفاعلي في تنمية
املهارات التنفيذية للتدريس لدى طالب كلية املعلمين بجامعة جازان ،وأظهرت النتائج وجود فروق إيجابية بين التطبيقين
القبلي والبعدي لبطالة املالحظة لصالح التطبيق البعدي؛ مما يعني فاعلية برنامج التدريس املصغر املقترح في تنمية مهارات
التهي ة ،تنويد املثيرات ،استثارة الدافعية ،مهارة عرض الدرس ،مهارة التصال وتوجيه األس لة ،ومهارات إدارة الصف.
ً
كما لام كل من6بدراسة استهدفت الكشف عن ممارسات التدريس املصغر في رفد مؤهالت املعلمين لبل الخدمة وفقا
ً
آلرادهم ،واستنادا إلى خبراتهم التعليمية ،وأظهرت نتائج املقابالت أن املعلمين لبل الخدمة يعتقدون أن هذه هي الطريقة
1الثويني ،سليمان بن ناصر 2010م) :فاعلية التدريس املصغر في تنمية املهارات التدريسية لطالب التربية امليدانية في جامعة حائل واتجاهاتهم
نحوه .دراسات عربية في التربية وعلم النفس .السعودية ،ع .57ص ص .200-173
2الجميلي ،عبد الرزاق سرحان 2012م) :أثر التدريس املصغر في اكتساب طلبة كلية التربية ملهارات تدريس التاريخ ،مجلة كلية التربية األساسية.
الجامعة املستنصرية .العراق .ع ،86ص ص .634-599
3بالبل ،ماجدة راغب محمد 2013م) :فاعلية برنامج لائم على فلسفة التدريس املصغر في تنمية األداء املنهي والتجاه نحو املهنة لدى معلمي املواد
الفلسفية باملرحلة الثانوية .دراسات عربية في التربية وعلم النفس .السعودية .ع .36ج .3ص ص .64-12
4حاج التوم ،أنس دفد هللا أحمد 2012م) :التدريس املصغر وأثره في إكساب الكفايات التدريسية ملعلمي مرحلة األساس بولية الجزيرة محلية
الحصاحيصا .مجلة العلوم اإلنسانية واللتصادية .جامعة السودان للعلوم التكنولوجيا .ع ،1ص ص.208-191
5البربري ،رفيق وإسحاق ،حسن 2010م) :فاعلية برنامج مقترح للتدريس املصغر لائم على تكنولوجيا الفيديو التفاعلي في تنمية املهارات التنفيذية
للتدريس لدى طالب كلية املعلمين بجامعة جازان .مجلة التربية العلمية .مصر .مج .13ع .6ص ص .59-27
;6Saban, A. Coklar, A. N. (2013).Preservice Teachers Opinions About the microteaching method in Teaching Practice Classes
TOJET: The Turkish online Journal of Education Technology .Vol. 12 NO. 2.
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الدليقة للتدريس حيث تعطى فرصة لتقييم نواحي القوة والضعف في التدريس ،كما أظهرت تحسنهم في مهارات إدارة الولت،
والتخطيط ،وطرح األس لة ،وإدارة الصف ،وذلك باستخدام مواد وأمثلة مختلفة أثناء التدريس.
ولام1بدراسة استهدفت التعرف إلى أثر تطبيق التدريس املصغر املستخدم في التعليم البيئي على موالف وسلوكيات
األفراد ،أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في متوسط درجات سلوك املعلمين واتجاهاتهم لبل الخدمة من أجل التوعية البيئية.
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة :استخدم الباحثان املنهج التجريبي بتصميم املجموعة الواحدة ،التي تعلمت املهارات من خالل التدريس
املصغر ،ثم تطبيق بطالة املالحظة عليهم ،ومقارنة نتائجهم بقياس ي األداة القبلي والبعدي.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمد الدراسة من طالب املستوى الرابد في كلية التربية جامعة الخرطوم الذين يدرسون مقرر
ً
التربية العملية  )1والبالغ عدد  )450طالبا وطالبة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 2020 -2019م).
عينة الدراسة :تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية ،تتمثل في طالب املستوى الرابد بكلية التربية جامعة الخرطوم
تخصص كيمياء لخدمة متغير الدراسة التجريبية الجنس).
جدول( )1يوضح خصائص عينة الدراسة
الجنس

التكرار

النسبة املئوية

ذكور

6

%15

إناث

34

%85

اإلجمالي

40

%100

التخصص

التكرار

النسبة املئوية

كيمياء

40

%100

اإلجمالي

40

%100

يتضح من الجدول رلم  )1أن عينة الدراسة غير متساوية من حيث الذكور واإلناث ،وأن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور،
ومتساويين من حيث فرع التعليم بكلية التربية ،ومن حيث التخصص.
إعداد أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة في بطالة مالحظة بهدف التعرف على مدى اكتساب الطالب املعلم ملهارات التدريس األساسية بعد
مروره بخبرات التدريس املصغر ،ولد أعد الباحثان بطالة مالحظة مستفيدين من بعض الدراسات كدراسة دحالن،
1UZUN, N.(2013). The Effect of microteaching Application in Environmental Education: Cukurova university faculty of Education

Journal. Vol: 42Issue: 1 page: 13-22.
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وجودة 2017م) ،الثويني 2015م) ،والجميلي 2014م) ،وبالبل 2013م) ،وحاج التوم 2012م) ،والبربري وإسحاق 2010م)،
ودراسة أوزون2013 Uzunم) ،وسابان وكوكلر 2013 Saban&Coklarم).
اعتمد الباحثان في بنادها على تحديد املهارات ،ثم تحويلها إلى عبارات إجرائية لابلة للمالحظة والقياس ،بشكل يصف األداء
املطلوب ،وتكونت البطالة من  )10مهارات رئيسية تفرع منها  )30مهارة فرعية ،صيغت وفق سلم التقدير الخماس ي ليكرت)،
ً
ً
ً
وهو درجة امتالك املهارة بدرجة كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،لليلة ،لليلة جدا) بحيث تتكون املستويات من "كبيرة جدا" يشار
ً
لها بالرلم " ،)5كبيرة" ويشار لها بالرلم  ،)4ومتوسطة" ويشار لها بالرلم  ،)3ولليلة" ويشار لها بالرلم " ،)2لليلة جدا"
ويشار لها بالرلم .)1
صدق بطاقة املالحظة:
صدق املحكمين :تم عرض بطالة املالحظة على  )10من أساتذة الجامعات املختصين في املناهج وطرائق التدريس؛ للتأكد
من وضوح الفقرات ،وصالحيتها لقياس ما وضعت من أجله ،ومدى مالءمة كل فقرة ،وانتمادها للمحور الذي تندرج تحته ،ولد
جاءت مالحظات وآراء السادة املحكمين مؤكدة لوالد الفقرات في جوانبها الرئيسية ،وظهر أن هناك نسبة اتفاق عالية بينهم في
ً
اشتقاق ثالث مهارات فرعية من كل مهارة رئيسية بدل من خمسة مهارات.
ً
صدق االتساق الداخلي :لام الباحثان بتطبيق بطالة مالحظة على  )40طالبا وطالبة ،وحساب معامل الرتبا بين كل
فقرة من فقرات املهارات مد الدرجة الكلية.
جدول( )2يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املهارات في الدرجة الكلية للمهارة التابعة لها
املهارة

الرقم

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التهيئة

1

يجذب انتباه الطالب ويشولهم للدرس.

)**(.860

0.000

2

يستدعي الخبرات السابقة كمتطلبات
سابقة.

)**(.808

0.000

3

يشرك الطالب في تولد أهداف الدرس.

)**(.796

0.000

4

يختار عبارات لغوية واضحة وسليمة
ومألوفة.

)**(.757

0.000

5

يستخدم التفسير املتسلسل املترابط
للمعلومات.

)**(.858

0.000

6

يوظف األسباب في الشرح والتكرار
املقصود.

)**(.807

0.000

الشرح
والتفسير

17
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7

تتكامل الوسيلة التعليمية مد طريقة
التدريس املستخدمة.

)**(.917

0.000

8

تتناسب الوسائل املستخدمة مد
مستويات الطالب.

)**(.922

0.000

9

تتصل الوسائل املستخدمة بموضوع
الدرس وتتفق مد األهداف.

)**(.921

0.000

10

ينوع في حركته من خالل تغيير مولعه
حسب ما يقتضيه املولف التعليمي.

)**(.839

0.000

11

يتحكم في توجيه انتباه الطالب من خالل
التفاعل اللفظي وغير اللفظي.

)**(.864

0.000

12

يوظف الصمت إلثارة اهتمام الطالب أو
التأكيد على نقطة معينة أو إلعطاء
فرصة.

)**(.646

0.000

13

يوضح لواعد النظام في غرفة الصف.

)**(.908

0.000

14

ينظم البي ة املادية للغرفة الصفية.

)**(.946

0.000

15

يوظف العاللات اإلنسانية الطيبة داخل
الصف

)**(.856

0.000

16

يخطط املعلم لدرسه بطريقة سليمة.

)**(.924

0.000

17

يحدد املعلم األولويات أي املعلومات
واألنشطة املهمة.

)**(.921

0.000

18

ينظم املعلم موضوعات الدرس بصورة
دليقة.

)**(.914

0.000

19

ينوع في صيغ التعزيز في كل درس

)**(.918

0.000

20

تتناسب لوة التعزيز مد لوة الستجابة.

)**(.884

0.000

18
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يعزز السلوك فور صدوره وبعدالة.

)**(.753

0.000

22

يستخدم طرائق تدريس متنوعة تجعل
الطالب في حالة نشا .

)**(.779

0.000

23

يوفر أنشطة تنافسية كما سنحت
الفرصة.

)**(.727

0.000

24

يربط بين املوضوع واهتمامات الطالب.

)**(.768

0.000

25

ينوع في األس لة بما يتناسب مد مهارات
التفكير.

)**(.866

0.000

26

يراعي الفروق الفردية في طرح األس لة.

)**(.821

0.000

27

يطرح األس لة بتسلسل وتتابد من السهل
إلى الصعب.

)**(.819

0.000

28

يبرز النقا املهمة في الدرس ويؤكدها
ويربطها مد بعضها

)**(.824

0.000

29

ينوع في أساليب الغلق املختلفة.

)**(.853

0.000

30

يجمل تعلم الطالب ويوجههم إلى نهاية
الدرس.

)**(.838

0.000

19

** ارتبا معنوي عند مستوى دللة  * 001ارتبا معنوي عند مستوى دللة 0.5
يتضح من جدول  )2أن جميد فقرات مهارات التدريس حققت ارتباطات جوهرية مد معدل الدرجة الكلية للمهارة حيث
بلغت مستوى الدللة اإلحصائية الل من )0.05؛ مما يشير لوجود اتساق داخلي بين جميد الفقرات.
ثبات بطاقة املالحظة:
ملعرفة الثبات والصدق الذاتي للمقياس في صورته النهائية املكونة من  )30فقرة في مجتمد الدراسة لام الباحثان بتطبيق
معادلة ألفا كرونباخ على بيانات عينة الدراسة ،و كانت النتائج املتحصل عليها من هذه اإلجراءات كما يلي جدول :)3
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جدول( :)3معامل الثبات وفق ألفا كرونباخ ومعامل الصدق لبطاقة مالحظة مهارات التدريس
الرقم

املهارة

1
2
9
4
5
6
7
8
9
10

التهي ة
الشرح والتفسير
توظيف الوسائل التعليمية
تنوع املثيرات
إدارة الصف
إدارة الوقت
التعزيز
إثارة الدافعية
طرح األسئلة
غلق الدرس
االستمارة ككل

عدد
االفقرات
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

معامالت الثبات

معامالت الصدق

.7576
.7341
.9040
.6944
.8818
.9056
.8098
.6309
.7733
.7855
.9216

0.8704
0.8567
0.9507
0.8333
0.9390
0.9516
0.8998
0.7942
0.8793
0.8862
0.9600

يالحظ من الجدول رلم  )3أعاله أن الصورة النهائية للبطالة تتمتد بدرجة عالية من الثبات والصدق ،مما يعني إمكانية
استخدام هذه البطالة لقياس مستوى آداء مجتمد الدراسة الطالب /املعلمين ) في مهارات التدريس بكلية التربية جامعة
الخرطوم.
املعالجة اإلحصائية:
استخدم الباحثان برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية  )SPSSإلجراء التحليالت واإلحصاءات الالزمة ،حيث تم
حساب املتوسط الحسابي ،والنحراف املعياري ،وكذلك استخدام اختبار ت)  )T-testلعينتين مرتبطتين لدراسة الفروق بين
متغيرات الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ً
 .1نتائج السؤال األول والذي ينص على ":هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين املتوسطات
الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في القياسين القبلي و البعدي ملهارات التدريس لصالح القياس البعدي؟ لإلجابة
عن هذا السؤال استخدم الباحثان اختبار "ت" لعنتين مرتبطين ولد نتج عن هذا التطبيق الجدول  )4اآلتي:

20
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جدول( )4يوضح نتيجة اختبار"ت" لعينتين مرتبطتين للمقارنة بين متوسطات درجات مستوى أداء الطالب /املعلمين
في القياسين القبلي و البعدي ملهارات التدريس:
قياسا
املقارنة

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة "ت"

القبلي

40

88.4250

9.95603

17.238

127.575

11.24526

البعدي

درجة
الحرية
39

القيمة
االحتمالية
.000

االستنتاج

توجد فروق

يالحظ من الجدول )(4أعاله أن ليمة "ت" املحسوبة أكبر من ليمة "ت" املقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجة حرية
 39وتحت مستوى دللة  0.05والتي تساوي  2.02مما يبين ذلك وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  0.05بين
املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في القياسين القبلي والبعدي ملهارات التدريس لصالح القياس البعدي،
مما يؤكد ذلك مدى فاعلية التدريس املصغر في إكساب مهارات التدريس لدى الطالب /املعلمين بكلية التربية جامعة الخرطوم.
اتفقت هذه النتيجة مد نتائج دراسة دحالن وجودة  ،)2017دراسة الثويني  ،)2015ودراسة الجميلي  ،)2014ودراسة
بالبل  ،)2013ودراسة سابان وكوكلر  ،)Saban& Coklar,2013والبربري وإسحاق  ،)2010التي أسفرت نتائجها عن فاعلية
برنامج التدريس املصغر في تنمية مهارات التهي ة ،وتنويد املثيرات ،استثارة الدافعية ،مهارة عرض الدرس ،ومهارة التصال
وتوجيه األس لة ،ومهارات إدارة الصف ،إدارة الولت ،والتخطيط.
ً
 .2نتائج السؤال الثاني والذي ينص على ":هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين املتوسطات
الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في القياس البعدي ملهارات التدريس تعزى ملتغير الجنس (ذكر  ،أنثى )؟ لإلجابة
عن هذا السؤال استخدم الباحثان اختبار "ت" لعنتين مرتبطين ولد نتج عن هذا التطبيق الجدول  )5اآلتي:
جدول( )5يوضح نتيجة اختبار"ت" لعينتين مرتبطتين للمقارنة بين متوسطات درجات مستوى أداء الطالب  /املعلمين
ً
في القياس البعدي ملهارات التدريس تبعا ملتغيرالجنس:
درجتا
املقارنة

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

ذكور

6

131.3333

5.68038

إناث

34

126.9118

11.89695

قيمة "ت"

.885

درجة
الحرية
38

القيمة
االحتمالية
.381

اإلستنتاج
ل توجد
فروق

يالحظ من الجدول  )5أعاله أن ليمة "ت" املحسوبة ألل من ليمة "ت" املقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجة حرية
 38وتحت مستوى دللة  0.05والتي تساوي  2.02مما يبين ذلك عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 0.05
ً
بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في القياس البعدي ملهارات التدريس تبعا ملتغير الجنس ذكر ،أنثى)،
مما يؤكد ذلك مدى فاعلية التدريس املصغر في إكساب مهارات التدريس لدى الطالب  /املعلمين من الجنسين بكلية التربية
جامعة الخرطوم.
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واتفقت مد دراسة دحالن ،وجودة  )2017في متغير الجنس ولكن اختلفت معها في وجود فروق بين الجنسين في اكتساب
تلك املهارات لصالح اإلناث.
ً
 .3نتائج السؤال الثاني والذي ينص على ":هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين املتوسطات
الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في قياس ي املالحظة القبلي والبعدي ملهارات التدريس لصالح القياس البعدي؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحثان اختبار "ت" لعنتين مرتبطين ولد نتج عن هذا التطبيق الجدول  )6اآلتي:
جدول وقم ( )6يوضح نتيجة اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين للمقارنة بين متوسطات درجات مستوى أداء الطالب/
املعلمين في القياسين القبلي والبعدي ملهارة التدريس العشرة:
املهارة

قياسا
املقارنة

العدد

القبلي
التهي ة
البعدي

13.3250

1.49164

القبلي

9.8750

1.38096

البعدي

12.8500

1.14466

القبلي

8.1250

1.91067

40

10.921

البعدي

12.5000

1.66410

القبلي

9.1000

1.39229

13.5000

1.61722

8.8500

1.90209

تنوع املثيرات

40

القبلي
إدارة الصف
البعدي

40

القبلي
إدارة الوقت
البعدي

40

القبلي
التعزيز
البعدي

40

القبلي
إثارة الدافعية
البعدي
القبلي

40

10.818

39

.000

توجد فروق

10.490

40

البعدي

طرح األسئلة

9.7000

1.50555

40

الشرح والتفسير

توظيف الوسائل
التعليمية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة "ت"

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

االستنتاج

13.040

11.545
13.2500

1.48064

8.9500

1.78239

14.1000

1.35495

8.0750

1.40306

12.1750

1.48302

8.7750

1.12061

11.7250

1.35850

8.5250

1.41399

14.548

12.701

10.595

10.004

39

39

39

39

39

39

39

39

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

توجد فروق

توجد فروق

توجد فروق

توجد فروق

توجد فروق

توجد فروق

توجد فروق

توجد فروق
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البعدي

40

القبلي
غلق الدرس
البعدي

40

11.8250

1.53402

8.4500

1.35779

12.3250

1.34712

12.813

39

.000

توجد فروق

يالحظ من الجدول أعاله أن ليمة "ت" املحسوبة أكبر من ليمة "ت" املقروءة من الجداول اإلحصائية أمام درجة حرية 39
وتحت مستوى دللة  0.05والتي تساوي  2.02مما يبين ذلك وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  0.05بين
املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في لياس ي املالحظة القبلي والبعدي لجميد مهارات التدريس لصالح
القياس البعدي ،مما يؤكد مدى فاعلية التدريس املصغر في إكساب مهارات التدريس لدى الطالب.
اتفقت هذه النتيجة مد جميد نتائج الدراسات السابقة في فاعلية التدريس املصغر في إكساب مهارات التدريس لدى
الطالب /املعلمين بكلية التربية جامعة الخرطوم.
خاتمة:
ً
أوال :النتائج :يمكن تلخيص أهم النتائج فيما يلي:
ً
 .1توجد فروق دالة إحصائيا عند  )0.05بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في القياسين القبلي
والبعدي ملهارات التدريس لصالح القياس البعدي.
ً
 .2ل توجد فروق إحصائيا عند مستوى  )0.05بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب /املعلمين في القياس البعدي
ملهارات التدريس تعزى ملتغير الجنس.
ً
 .3توجد فروق دالة إحصائيا  )0.05بين املتوسطات الحسابية لدرجات أداء الطالب في لياس ي املالحظة القبلي والبعدي
ملهارات التدريس لصالح القياس البعدي.
 .4فاعلية وصالحية استخدام استراتيجية التدريس املصغر في تنمية بعض مهارات التدريس العامة.
ً
ثانيا :التوصياتً :
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها يوص ي الباحثان بما يلي:
.1
.2
.3
.4

ضرورة العمل على توفير معامل و لاعات للتدريس املصغر بكلية التربية جامعة الخرطوم باإلمكانات الالزمة إلنجاح برامج
التربية العملية في إعداد الطالب /املعلمين.
العمل على إنشاء مكتبة لدروس مهارات التدريس املصغر بكليات التربية في الجامعات السودانية ليستفيد منها الطالب/
املعلمين لبل  ،أثناء وبعد الخدمة.
تزويد لاعات التدريس املصغر بكاميرات فيديو وشاشات عرض للسماح للمتدربين من الطالب/املعلمين التأمل في
سلوكياتهم التدريسية وأخذ التغذية الراجعة املباشرة.
إضافة مقرر مستقل ُيعنى بمهارات التدريس وتطبيقاته لضمان اكتساب مهارات التدريس والتدريب عليها باستخدام
أسلوب التدريس املصغر.
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 بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم منوذجًا:حسن العشرة بني الزوجني
Good ten between spouses: The house of the Prophet is a model
 ماليزيا-جامعة املدينة العاملية/ أشرف زاهرمحمد. مهدي عبد العزيزأحمد • د.د
Dr. Mahdi Abdel Aziz Ahmed •Dr. Ashraf Zaher Mohammed/ Al-Madinah International University- Malaysia

27

: ملخص
يدور هذا البحث حول واحد من أهم املوضوعات الجتماعية وهو حسن العشرة بين الزوجين بما يسهم في استقرار األسرة
 محاولة لإلسهام في إصالح ما حل بكثير من، وذلك بدراسة موضوع حسن العشرة في ضوء السنة النبوية العملية،واملجتمد
 فقد وضد هذا، وإذا كان نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم هو نبي األسوة والقدوة، وتفكك وعدم استقرار،األسر من فساد
البحث بين يدي القارئين صورة مشرلة منيرة من الجانب التطبيقي من حياة النبي صلى هللا عليه وسلم في كيفية عشرته ألهله
 وملا كان اختيار أفراد األسرة له دور كبير في استقرارها فقد جاء املبحث األول من هذا البحث ليعالج اختيار األسرة،باملعروف
 ثم جاء املبحث الثاني ليبرز وصية النبي صلى هللا عليه وسلم، سواء من جانب الزوج أو الزوجة ووليها،في ظل الهدي النبوي
ً األزواج
 فيعرض البحث صورا،خيرا بزوجاتهم ثم يقدم املثل التطبيقي من عشرة النبي صلى هللا عليه وسلم ألزواجه باملعروف
.شهيرة من التعامل الراقي للنبي صلى هللا عليه وسلم مد أزواجه
. العشرة – األسرة – الفساد – البيوت:الكلمات املفتاحية
Abstract:
This research revolves around one of the most important social issues, which is the good relationship
between spouses, which contributes to the stability of the family and society, by studying the topic of good
behavior in the light of the practical Prophetic Sunnah, an attempt to contribute to reforming the corruption,
disintegration and instability that befell many families And if our Prophet Muhammad is the prophet of
example and role model, then this research has put in the hands of the readers a bright and luminous picture
from the practical side of the life of the Prophet in how he treated his family with kindness, and since the choice
of family members played a major role in its stability, the first topic of this research came To address the choice
of the family in the light of the Prophet’s guidance, whether on the part of the husband or wife and her guardian,
then the second topic came to highlight the commandment of the Prophet for husbands to be good for their
wives, and then presents the applied example of the Prophet’s ten years to his wives in good faith.
key words :The ten - the family - corruption - the houses.

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 77يوليو 2021 -

مقدمة:
اهتمت السنة النبوية القولية والعملية باألسرة والبيت املسلم ،فاألسرة هي النواة واللبنة األولى في بناء املجتمد ،وهي
ُ
ُ
ً
ً
ً
ً
ُ ً
البناء ً
هشا ً
ُ
واهيا عرضة للهدم
لويا متماسكا ،وكلما كانت اللبنة ضعيفة كان البناء
أوثق دعائمه ،وكلما كانت اللبنة متينة كان
والسقو  ،واألسرة هي املأوى والسكن الذي يجد أفراد األسرة فيه ر َ
احتهم ،وكيان األسرة األول يبدأ من الزوجين ثم األولد
والذرية.
ولد فطن إبليس لهذه األهمية القصوى لألسرة فحرص على هدمها ،وتشتتها ،وفك روابطها ،ففي صحيح مسلم من
َ َ َْ ُ
ُ
يس َي َ
الَ :ل َ
حديث َجابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما َل َ
ال َر ُسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم " :إ َّن إ ْبل َ
ض ُد َع ْرش ُه َعلى املاء ،ث َّم َي ْب َعث
ٍ
يء َأ َح ُد ُه ْم َف َي ُقو ُلَ :ف َع ْل ُت َك َذا َو َك َذاَ ،ف َي ُقو ُلَ :ما َ
يء َأ َح ُد ُهمْ
ال ُث َّم َيج ُ
ص َن ْع َت َش ْي ً اَ ،ل َ
َس َر َاي ُاهَ ،ف َأ ْد َن ُاه ْم م ْن ُه َم ْن َزل ًة َأ ْع َظ ُم ُه ْم ف ْت َن ًةَ ،يج ُ
َ َْ
َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َْ
ال :ف ُي ْدنيه م ْن ُه َو َي ُقو ُل :ن ْع َم أن َت "« ...ف َيلتز ُم ُه»1.
فيقول :ما تركته حتى فرلت بينه وبين امرأته ،ل
وملا كانت األسرة هي الركيزة األولى للمجتمد املسلم دعا النبي صلى هللا عليه وسلم الشباب املسلم لضرورة تأسيس هذه
َ
َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ
الب َاءة فل َيت َز َّو ْجَ ،و َم ْن ل ْم َي ْس َتط ْد
الركيزة وعدم العزوف عنها فقال صلى هللا عليه وسلم « :يا معشر الشباب من استطاع منكم
َّ َ َ
َ َ
الص ْوم فإ َّن ُه ل ُه و َج ٌاء».2
ف َعل ْيه ب
َّ
ُ
ّ
وبين أن تأسيس األسر املسلمة سنة نبوية ،وذلك في لوله صلى هللا عليه وسلم للرهط الذين تقالوا عمل رسول هللا
َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
َّ ّ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ
ين لل ُت ْم كذا َوكذا ،أ َما َوَّللا إني ألخشاك ْم ّلِل َوأت َقاك ْم ل ُه... ،
صلى هللا عليه وسلم وعزموا على التبتل وعدم الزواج« :أنتم الذ
َ َ َ َ َّ ُ ّ
الن َس َاءَ ،ف َم ْن َرغ َب َع ْن ُس َّنتي َف َل ْي َ
س م ّني»3
وأتزوج
ً
وإذا كان الزوجان هما أساس األسرة ،فقد ُعنيت السنة النبوية بهما فأرشدت كال من الزوجين إلى مجموعة من األخالق
َ
َ
َ
َ
والقيم ،التي َت ْك ُ
فل لهما املعيشة السعيدة ،والحياة اآلمنة املستقرة .ويأتي هذا التوجيه واإلرشاد منذ اللحظة األولى لهذا البناء
ً
ُ
ُ
كل من الزوجين لآلخر فأوصت كال منهما بأن يكون
أساس اختياره لآلخر الخلق والدين .ثم
األسري املسلم ،وهي لحظة اختيار ٍ
بعد ذلك أوصت السنة النبوية أن يكون التعامل بينهما على أساس املودة والرحمة واملسامحة امتثال لقوله تعالىَ ﴿ :وم ْن َآياته
اجا ل َت ْس ُك ُنوا إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّن في َذل َك َآل َيات ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
َأ ْن َخ َل َق َل ُك ْم م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم َأ ْز َو ً
ون﴾.4
ٍ
ٍ
ول يتم ذلك إل إذا أدى كل واحد ما عليه من واجبات ،لبل أن يطلب ما له من حقوق ،ولحرمة هذا البناء وخطره
ً
ٌ
مطالب بضرورة الحفاظ على هذا البناء وأنه مس و ٌل أمام هللا تعالى
وجهت السنة النبوية املشرفة ،وبينت أن كال من الزوجين
َ
ُ
«ك ُّل ُك ْم َراعَ ،و ُك ُّل ُك ْم َم ْس ُ و ٌل َع ْن َرع َّيته ،اإل َم ُام َراع َو َم ْس ُ و ٌل َع ْن َرع َّيتهَ ،و َّ
الر ُج ُل َر ٍاع في أ ْهله
عنه ،فقال صلى هللا عليه وسلم :
ٍ
ٍ

 - 1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس  )2167/4برلم. 2813
 - 2أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لول النبي :من استطاع  )3/7 ...برلم  ،5065ومسلم في صحيحه كتاب النكاح باب استحباب النكاح ملن
تالت نفسه  )1018/2برلم . 1400
 - 3متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح  )2/7برلم ، 5063ومسلم في صحيحه كتاب النكاح في اإلحالة
السابقة برلم  1401كالهما من حديث أنس بن مالك – رض ي هللا تعالى عنه .-
 - 4سورة الروم آية .21
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َ ُ َ َ ْ ُ ٌل َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ ْ َ ْو َ َ َ ْ ُ َ ٌ َ ْ َ َّ َ َ َ
الخاد ُم َراع في َمال َس ّيده َو َم ْس ُ و ٌل َع ْن َرع َّيته» َل َ
ال- :
وهو مس و عن رعيته ،واملرأة راعية في بيت ز جها ومس ولة عن رعيتها ،و
ٍ
َ
ُ ُّ ُ
ُ
َو َحس ْب ُت َأ ْن َل ْد َل َ
ال «َ -و َّ
الر ُج ُل َر ٍاع في َمال أبيه َو َم ْس ُ و ٌل َع ْن َرع َّيتهَ ،وكلك ْم َر ٍاع َو َم ْس و ٌل َع ْن َرع َّيته»1
مشكلة البحث:
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
فكثير من األسر املسلمة اآلن هشة واهية تعيش
لكثير من األسر في حياتنا املعاصرة،
مما ل يخفى على أحد الوالد املرير ٍ
َُ
ً ً
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
والعناد ،مما زاد في حالت الطالق ،وزاد العقوق
والشقاق
والهجر
الخصام
حياة ضنكا ،حيث كث َر الختالف بين الزوجين وذاع
والنحراف ،فظهرت الحاجة إلى لدوات يحتذيها الناس لتحقيق السعادة األسرية ،والستقرار الجتماعي ،ومهما فتشنا لديما
وحديثا فلن نجد مثال للسعادة والرقي والستقرار األسري كبيوت النبي صلى هللا عليه وسلم فلقد ضمن الهدي النبوي لول
وتطبيقا الحياة السعيدة بين الزوجين ،تلك الحياة التي تنتج جيال صالحا تقيا بارا نافعا ،ومن ثم جاءت فكرة هذا البحث لتقدم
الصورة الوضي ة لألسرة السعيدة في ظالل الهدي النبوي لول وتطبيقا عمليا ،لتسهم في عالج كثير من مشكالت عصرنا .بإبراز
صورة من حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وهي صورته املشرلة املنيرة كزوج يعيش مد أهله باملودة والرحمة وحسن العشرة
ً
باملعروف ،ممتثال أمر ربه تعالى{ :وعاشروهن باملعروف}
الدراسات السابقة:
ً
لم نجد بحثا سلط الضوء على عشرة النبي صلى هللا عليه وسلم ألهله باملعروف كمثال تطبيقي على حسن معاملة
الزوج لزوجته ،ولكن سبقنا بالكتابة في لريب من موضوعنا بحث بعنوان "وعاشروهن باملعروف" لألستاذ /سعيد عبد العظيم،
نشرته دار أجيال املستقبل للطباعة والنشر ، 2020 ،ولد تكلم في هذا البحث عن تفسير اآلية الكريمة {وعاشروهن باملعروف}،
ثم عن الوصية بالنساء ،ثم عن حديث أم زرع وشرحه ،ثم تكلم عن لصة اإلفك وما يستفاد منها ،وتكلم عن أمور عامة عن
الطالق ،والعقود ،والبكر والثيب ،ثم تكلم عن اإلفرا في الغيبة ،وغير ذلك من األمور العامة ،املتعلقة باألسرة .أما هذا البحث
فيركز على ما ينبغي أن يكون عليه الختيار للزوجين ،ثم املثل التطبيقي من حياة النبي صلى هللا عليه وسلة من عشرته ألهله
باملعروف ،في كل ش ون البيت ،مد الستدلل باألحاديث ،وبيان الحكم عليها.
منهج البحث:
اتبعنا في هذا البحث املنهج الستقرائي ،واملنهج التحليلي ،حيث نقوم بجمد األمثلة التطبيقية من عشرة النبي صلى هللا
عليه وسلم ألهله باملعروف من خالل كتب السنة النبوية ،ثم تحليل تلك األمثلة وأخذ الشواهد التي يجب على األسر أن تقتدي
بها من حياته صلى هللا عليه وسلم .
إجراءات البحث:
عزو اآليات إلى سورها بذكر اسم السورة ورلم اآلية.تخريج األحاديث النبوية بعزوها ملن خرجها من أصحاب الكتب السنة متصلة األسانيد.-إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإننا نكتفي بعزوه إليهما فالعزو إليهما أو أحدهما مشعر بصحة الحديث.

 - 1متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة وغيره باب الجمعة في القرى واملدن  )5/2برلم  ،893واللفظ له ،ومسلم في صحيحه
كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل )1459/3 ...برلم  1829من حديث عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما.
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 إذا كان الحديث خارج الصحيحين ،فإننا نجتهد في الحكم عليه ،ولكن نذكر الحكم النهائي دون ذكر الكالم علىاألسانيد واألحكام على الرجال ،حيث ل يحتمل البحث ذلك.
 عزو كل لول إلى لائلة ،وذكر مصادر تلك األلوال ،إلى غير ذلك من اإلجراءات املعروفة التي يجب اللتزام بها في الكتاباتالعلمية.
هيكل البحث:
ينقسم هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة:
أما املقدمة فقد عرضنا فيها خلفية املوضوع وإشكالية البحث ومنهج الدراسة وإجراءات البحث ،وهيكله.
املبحث األول :اختيار األسرة في الهدي النبوي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :دعوة السنة النبوية الزوج لضرورة اختيار زوجته على أساس الدين والخلق.
املطلب الثاني :دعوة السنة النبوية َّ
ولي الزوجة لضرورة اختيار زوجها على أساس الدين والخلق.
املبحث الثاني :وصية النبي صلى هللا عليه وسلم األزواج ً
خيرا بزوجاتهم واملثل التطبيقي من عشرة النبي صلى هللا عليه
وسلم ألزواجه باملعروف ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :وصية النبي صلى هللا عليه وسلم األزواج ً
خيرا بزوجاتهم.
املطلب الثاني :املثل التطبيقي من عشرة النبي صلى هللا عليه وسلم ألزواجه باملعروف.
املبحث األول :اختياراألسرة في الهدي النبوي
املطلب األول :دعوة السنة النبوية الزوج الختيارزوجته على أساس الدين
الزوجة هي أساس البيت ولوامه فزوجة اليوم هي األم ً
غدا ،فإن اعتدلت استقامت األسرة ،وإن اعوجت تفككت األسرة
ً
مرشدا الشباب
وتهدمت ،لذا حرصت السنة النبوية على أن يكون اختيار الزوجة على أساس الدين فقال صلى هللا عليه وسلم
ْ
َ
ُ َ َ َُ َ َ
َ
لذلك في الحديث املتفق عليه من حديث َأبي ُه َرْي َر َة َرض َي َّ ُ
َ
َ
َّللا َع ْن ُه " :ت ْنك ُح امل ْرأة أل ْرَب ٍد :ملال َها َول َح َسب َها َو َج َمال َها ولدينها ،فاظف ْر
الدينَ ،ترَب ْت َي َد َ
ب َذات ّ
اك "1
لال القاض ي ناصر الدين البيضاوي" :إن الالئق بذوي املروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل
ش يء ،ل سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره ،فلذا اختاره صلى هللا عليه وسلم يؤكد وجه وأبلغه فأمر بالظفر الذي هو غاية
البغية ،ومنتهى الختيار ،والطلب الدال على تضمن املطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة".2
َ
َ
ُ
ّ َ ُُْ َ َ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ
َّ
ُ
ين َمط َم َح َنظره في ك ّل َش ْي ٍء ،ل س َّي َما ف َيما َتطو ُل
ولال الحافظ ابن حجر" :الالئ َق بذي الدين واملروءة أن يكون الد
َ َ ّ َّ
َ ُ ْ ْ
ص ْح َب ُت ُه َف َأ َم َر ُه َّ
ُ
الدين الذي ُه َو غا َية ال ُبغ َية "3.
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم ب َت ْحصيل صاحبة
 - 1متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب األكفاء في الدين  )7/7برلم  ،5090وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب
استحباب نكاح ذات الدين  )1086/2برلم .1466
 - 2شرحالقسطالني لصحيح البخاري .)22/8
 - 3فتح الباري .135/9
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َ
ولد وضحت السنة النبوية أن الختيار على أساس الدين والصالح يحقق سعادة الدنيا ومتاعها ،لال صلى هللا عليه
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ
ُّ ْ َ َ َ ٌ َ
الصال َحة".1
اعَ ،وخ ْي ُر َم َتاع الدنيا املرأة
وسلم ":الدنيا مت
وحذر النبي صلى هللا عليه وسلم الشباب من أن ينخدعوا بحسن املرأة ،ومالها فيختاروا على هذا األساس متجاهلين
ّ
َ َ
جانب األخالق والدين؛ ألن ذلك سيكون ً
سببا في عدم الراحة والستقرار واألمان ،فقال صلى هللا عليه وسلم «:ل ت َز َّو ُجوا الن َس َاء
ََ ٌ
وه َّن َع َلى ّ
وه َّن َأل ْم َواله َّنَ ،ف َع َس ى َأ ْم َو ُال ُه َّن َأ ْن ُت ْطغ َي ُه َّنَ ،و َلك ْن َت َز َّو ُج ُ
ل ُح ْسنه َّنَ ،ف َع َس ى ُح ْس ُن ُه َّن َأ ْن ُي ْرد َي ُه َّنَ ،وَل َت َز َّو ُج ُ
الدينَ ،وأل َمة
َخ ْر َم ُاء َس ْو َد ُاء َذ ُ
ات دين َأ ْف َ
ض ُل».2
ٍ
املطلب الثاني :دعوة السنة النبوية ول َّي الزوجة الختيارزوجها على أساس الدين والخلق
إذا كانت الزوجة هي أساس البيت ولوامه ،فإن الزوج هو ربه ولائده وولي أمره ،ولبد أن يكون اختيار هذا القائد على
أساس متين وهو أساس الدين والخلق والصالح ،وإذا كانت الزوجة ل خبرة لها بالرجال وأخاللهم لبل الزواج ،فقد أوكل النبي
صلى هللا عليه وسلم اختيار زوجها ملن له خبرة ومعرفة ،أل وهو ولي املرأة ،فأرشده ودعاه ألن يختار زوج ابنته ،وشريك حياتها،
ووالد أبنادها على أساس الدين والخلق فقال صلى هللا عليه وسلم  " :إ َذا َخ َط َب إ َل ْي ُك ْم َم ْن َت ْر َ
ض ْو َن د َين ُه َو ُخ ُل َق ُه َف َز ّو ُج ُ
وه".3
ّ
وبين صلى هللا عليه وسلم أن من حاد عن هذا األساس في الختيار ،وتعداه ألمور دنيوية زائلة فقد أعان على نشر الفتنة
َ
َّ َ ُ َ ُ
ٌ
األ ْرضَ ،و َف َس ٌاد َعر ٌ
يض".4
والفساد في األرض ،فقال في آخر هذا الحديث" :إل ت ْف َعلوا تك ْن ف ْت َنة في
لال اإلمام الغزالي في تعليقه على هذا الحديث" :أشار بالحديث إلى أن دفد غائلة الشهوات مهم في الدين ،فإن الشهوات
إذا غلبت ولم يقاومها لوة التقوى َّ
جرت إلى التحام الفواحش".5
وفي فتح القدير" :يعني أنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن والدين املرض ي املو َ
جب ْين للصالح والستقامة ،ورغبتم في
ُ
مجرد املال الجالب للطغيان الجار للبغي والفساد ،تكن إلى آخره ،أو املراد إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه ،ونظرتم إلى ذي
مال أو جاه ،يبق أكثر النساء بال زوج ،والرجال بال زوجة ،فيكثر الزنا ،ويلحق العار ،فيقد القتل ممن نسب إليه العار ،فتهيج
الفتن ،وتثور املحن"6.
ً
وجاء رجل إلى الحسن بن علي يسأله لائال :لد خطب ابنتي جماعة ،فمن أزوجها؟ لال" :ممن يتقي هللا ،فإنه إن أحبها
أكرمها ،وإن أبغضها لم يظلمها".7
وحين وجد النبي صلى هللا عليه وسلم أساس الختيار عند الصحابة في أول اإلسالم هو الغنى ،وعوارض الدنيا ،والتي
كانوا عليها لبل اإلسالم وليس الدين والصالح ،صحح النبي صلى هللا عليه وسلم تلك املفاهيم ،وبين أن أساس التفاضل،
 - 1أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب خير متاع الدنيا املرأة الصالحة  )1090/2برلم. 1467
 - 2أخرجه بن ماجه في سننه باب تزويج ذات الدين  )597/1برلم  1859وسنده ضعيف ،لكن يشهد له حديث أبي هريرة السابق" :تنكح املرأة ألربد"
ومعنى الحديث صحيح.
 - 3سنده حسن :أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما إذا جاءكم من ترضون )385/2 ...برلم  .1084وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب
النكاح باب األكفاء  )632/1برلم. 1967
 - 4إسناده حسن :وهو جزء من الحديث السابق وتكملة له.
 - 5فيض القدير للمناوي  ،)243/1ولم نقف على هذا القول في إحياء علوم الدين للغزالي.
 - 6فتح القدير للمناوي .)243/1
 - 7شرح السنة للبغوي  )11/9برلم 2241
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َ
والختيار في اإلسالم ليس الغني ،بل الصالح والدين ،ففي حديث سهل بن سعد رض ي هللا تعالى عنهما َل َ
الَ :م َّر َر ُج ٌل َعلى َر ُسول
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ٌّ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
َّ
ال أ ْن ُي ْس َت َم َد،
َّللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقال« :ما تقولون في هذا؟» لالوا :حري إن خطب أن ينكح ،وإن شفد أن يشفد ،وإن ل
َ َ ُ
َ َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ٌ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ
«ما ت ُقولون في َهذا؟» لالواَ :حر ٌّي إ ْن خط َب أ ْن ل ُي ْنك َحَ ،وإ ْن ش َف َد أ ْن ل
لال :ثم سكت ،فمر رجل من فقراء املسلمين ،فقال:
َ َ َ ْ ٌ ْ ْ َْ
ْ َ َ َ
َّ
ال َأ ْن َل ُي ْس َت َم َدَ ،ف َق َ
ُي َش َّف َدَ ،وإ ْن َل َ
ال َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم « :هذا خير من ملء األرض مثل هذا».1.
املبحث الثاني :وصية النبي صلى هللا عليه وسلم لألزواج واملثل التطبيقي لذلك
املطلب األول :وصية النبي صلى هللا عليه وسلم األزواج ً
خيرا بزوجاتهم
املرأة كيان مصون ،وهي في بيت الزوج أسيرة عنده ل تسطيد فعل ش يء إل بإذنه ،ل تخرج من بيته إل بإذنه ،ول تلبس
ألحد في دخول بيته إل بإرادته ،لهذا أمر اإلسالم بحسن عشرتها وباإلحسان إليها فقال تعالى:
إل ما يقره ويرتضيه ،ول تأذن ٍ
َ ُ ُ َْ
وه َّن بامل ْع ُروف}2.
{ َعاشر
ولال النبي صلى هللا عليه وسلم في آخر وصاياه في حجة الوداع ،يناشد األزواج الرفق بن سادهن في حديث عمرو بن
َ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ َّ
األحوص 3رض ي هللا عنه َأ َّن ُه َشه َد َح َّج َة َ
َّللاَ ،وأث َنى َعل ْيهَ ،وذك َرَ ،و َو َعظ،
الو َداع َم َد َر ُسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فحمد
َ َ َ
ّ َ َ ْ ً َ َّ َ ُ َّ َ َ ٌ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ
َف َذ َك َر في َ
الَ :أ َل َو ْ
اس َت ْو ُ
الحديث ل َّ
ص ًةَ ،ف َق َ
س ت ْملكون م ْن ُه َّن ش ْي ً ا غ ْي َر ذل َك4.
صوا بالنساء خيرا ،فإنما هن عوان عندكم ،لي
َ
ُُ
َ ُ َ ُ
َْ
ُ
َّ
َ
الَ :ل َ
وع ْن َأبي ُه َرْي َر َة َل َ
ال َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم « :أك َم ُل امل ْؤمن َين إ َيم ًانا أ ْح َس ُن ُه ْم خل ًقاَ ،وخ ْي ُرك ْم خ ْي ُرك ْم
لن َساده ْم»5.
ََ َ ُ َ
َ ُ َ ُ َ
َّ
َ
وع ْن َعائ َش َة رض ي هللا عنها َل َال ْتَ :ل َ
ال َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم « :خ ْي ُرك ْم خ ْي ُرك ْم أل ْهله َوأنا خ ْي ُرك ْم أل ْهلي»6.

لال الحافظ ابن كثير مبينا كيف تكون العشرة باملعروف من والد فعل النبي صلى هللا عليه وسلم مد نسائهّ :
طي ُبوا
َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
ال ت َعالى{َ :ول ُه َّن مث ُل
ألوالكم لهن ،وحسنوا أفعالكم وهي اتكم بحسب لدرتكم ،كما تحب ذلك منها ،فافعل أنت بها مثله ،كما ل
ََ َ ْ َ َْ
َ
َّ
ألهلهَ ،و َأ َنا َخ ْي ُر ُكم ْ
"خ ْي ُر ُك ْم َخ ْي ُر ُك ْم ْ
َّالذي َع َل ْيه َّن ب ْاملَ ْع ُروف}َ ، 7و َل َ
ألهلي" ،8وكان من أخالله
ال َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم :
َ
ُ َ َ َ َ َّ ُ
ْ
ْ
ف به ْمُ ،وي ّ
وس ُع ُهم َن َف َقتهُ ،ويضاحك َ
نساءهَ ،ح َّتى إ َّن ُه
صلى هللا عليه وسلم أ َّن ُه َجميل العش َرة َدائ ُم البشرُ ،يداعب أهله ،ويتلط

 - 1أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب األكفاء في الدين  )8/7برلم .5091
 - 2سورة النساء آية .19
 - 3عمرو بن األحوص هو :عمرو بن األحوص الجشمي بضم الجيم وفتح املعجمة صحابي له حديث في حجة الوداع .تقريب التهذيب  )418/1ترجمة
رلم "."4986
 - 4صحيح :أخرجه الترمذي في سننه كتاب الرضاع باب ما جاء في حق املرأة على زوجها  )458/2برلم  1163ولال :حسن صحيح ،وابن ماجه في
سننه كتاب النكاح باب حق املرأة على الزوج  )154/2برلم  ،1851والبيهقي في السنن الكبرى .)81/7
 - 5صحيح :أخرجه الترمذي في سننه اإلحالة السابقة برلم  ،1162ولال الترمذيَ « :ح َس ٌن َ
صح ٌ
يح».
 --6صحيح :أخرجه الترمذي في سننه كتاب املنالب باب في فضل أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم  )192/6برلم  3895ولال :حسن صحيح ،وابن
ماجه في سننه النكاح باب حسن معاشرة النساء )636/1برلم  1977من حديث بن عباس رض ي هللا عنهما.
 - 7سورة البقرة آية .228
 - 8سبق تخريجه في اإلحالة لبل السابقة.
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َ
َ َ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ َ ُ ُْ
َك َ
ان لك ْم في
ان ُي َساب ُق َعائشة أ َّم امل ْؤمن َين َي َت َو َّد ُد إل ْي َها بذل َكُ ...1يؤانسهم بذل َك صلى هللا عليه وسلم ولد لال َّللا تعالى{ :لقد ك
ٌ
َّ ُ ٌ
َر ُسول َّللا أ ْس َوة َح َس َنة}3.2
املطلب الثاني :الجانب التطبيقي في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم مع نسائه
ً
ً
ً
نموذجا
أعظم زوج معاملة لنسائه ،وعشرة لهن ،هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد كان صلى هللا عليه وسلم
ً
والعيا ً
ً
حيا في حسن عشرة النساء ،فكل ما أمر به من حسن العشرة كان َ
تحقيقا له ،ولد فسر لنا صلى هللا عليه
أكمل الخلق
ً
والعيا من خالل ألواله ،وأفعاله ،وتقريراته ،ويتضح ذلك من خالل هذه األمثلة الوالعية اآلتية:
وسلم حسن العشرة
 – 1تلطفه صلى هللا عليه وسلم مع أزواجه وضحكه معهن ومداعبته لهن :لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم يعد
دينا ً
نوعا من املهانة للرجل ،والتدني له ،بل يعد ذلك ً
النبسا  ،والتواضد واألريحية ،في تعامله مد نسائه ً
وخلقا ،لذا تعامل به
النب َّي صلى هللا عليه وسلم ب َخز َيرة َل ْد َط َب ْخ ُت َها َل ُهَ ،ف ُق ْل ُت ل َس ْو َد َة َو َّ
مد نسائه فعن َعائ َش َة َل َال ْتَ :أ َت ْي ُت َّ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم
ٍ
ضح َك َّ
ض ْع ُت َيدي في ْال َخز َيرةَ ،ف َط َل ْي ُت َو ْج َه َهاَ ،ف َ
َب ْيني َو َب ْي َن َهاُ :كليَ ،ف َأ َب ْتَ ،ف ُق ْل ُتَ :ل َت ْأ ُكل َّن َأ ْو َ ُأل َل ّط َخ َّن َو ْج َهكَ ،ف َأ َب ْتَ ،ف َو َ
النب ُّي صلى
ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ْ
ضح َك َّ
«ال َطخي َو ْج َه َها»َ ،ف َ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم َل َهاَ ،ف َم َّر ُع َم ُرَ ،ف َق َ
الَ :يا َع ْب َد
هللا عليه وسلم  ،فوضد بيده لها ،ولال لها:
َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ل َّ
َّللا ،يا عبد َّللا ،فظن أنه سيدخل ،فقال« :لوما فاغسال وجوهكما» ،فقالت عائشة :فما زلت أهاب عمر لهيبة رسو َّللا صلى
هللا عليه وسلم 4.
ْ َ
َ َ َ
ْ َ ْ َو َ ُ َ َ َ
َّ
وع ْن َعائ َش َة َرض َي َّ ُ
َ
وك ،أ ْو خ ْي َب َر َوفي َس ْه َوت َها ست ٌر ،ف َه َّب ْت
َّللا َع ْن َها لال ْت :لد َم َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم من غز ة تب
ر ٌيح َف َك َش َف ْت َناح َي َة ّ ْ َ ْ
«ما َه َذا َيا َعائ َش ُة؟» َل َال ْت :بن اتيَ ،و َ َرأى َب ْي َن ُه َّن َف َر ًسا َل ُه َج َن َ
الَ :
بنات ل َعائ َش َة ُل َعبَ ،ف َق َ
احان م ْن
الستر عن ٍ
ٍ
َ َ َ
س َل ُه َج َن َ
ال«َ :و َما َه َذا َّالذي َع َل ْيه؟» َل َال ْتَ :ج َن َ
الَ :
سَ ،ل َ
ر َلاعَ ،ف َق َ
«ف َر ٌ
«ما َه َذا َّالذي َأ َرى َو ْس َط ُه َّن؟» َل َال ْتَ :ف َر ٌ
احان؟»
احان ،لال:
ٍ
َ َ َ
َل َال ْتَ :أ َما َسم ْع َت َأ َّن ل ُس َل ْي َم َ
ان َخ ْي ًال َل َها َأ ْجن َح ٌة؟ َل َال ْتَ :ف َ
ضح َك َح َّتى َرأ ْي ُت ن َواجذ ُه5.
 – 2مسابقته صلى هللا عليه وسلم ألزواجه :بلغ من حسن عشرته صلى هللا عليه وسلم لهن أنه سابق عائشة رض ي هللا
عنها مراعاة لحداثة سنها لتأنس ببيت الزوجية ول تستوحشه فتحكي هي ذلك فتقول َ :خ َر ْج ُت َم َد َّ
النب ّي صلى هللا عليه وسلم في
ٌَ َ
َ
ُ
َ َ
َ
َّ
ََ
ال ل َّلناسَ " :ت َق َّد ُموا " َف َت َق َّد ُمواُ ،ث َّم َل َ
الل ْح َم َو َل ْم َأ ْب ُد ْنَ ،ف َق َ
ال لي " :ت َعال ْي َح َّتى أ َساب َقك " ف َس َاب ْق ُت ُه
َب ْعض أ ْس َفاره َوأنا َجارَية ل ْم أ ْحمل
َ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ّ َ َّ َ َ َ ْ ُ َّ
َ
الل ْح َم َو َب ُد ْن ُت َو َنس ُ
يتَ ،خ َر ْج ُت َم َع ُه في َب ْعض َأ ْس َفارهَ ،ف َق َ
ال ل َّلناس " :ت َق َّد ُموا " ف َت َق َّد ُموا،
فسبقته ،فسكت عني ،حتى إذا حملت
َْ
َ
َ
الَ " :ت َع َال ْي َح َّتى ُأ َساب َقك " َف َس َاب ْق ُت ُه ،ف َس َب َقني ،ف َج َع َل َي ْ
ُث َّم َل َ
ض َح ُكَ ،و ُه َو َي ُقو ُلَ " :هذه بتلك "6.
– 3مساعدته صلى هللا عليه وسلم ألزواجه في اللعب والترويح :فقد ساعد النبي صلى هللا عليه وسلم أم املؤمنين كي
َ
«ك َ
تنظر للعب الحبشة ،وسترها بثوبه ،وجعل خدها على خده وذلك مراعاة ً
ان
أيضا لحداثة سنها فتقول هي رض ي هللا عنها :
 - 1صحيح :وسيأتي تخريجه
 - 2سورة األحزاب آية .21
 - 3تفسير بن كثير .)242/2
 - 4حسن :أخرجه النسائي في السنن الكبرى باب النتصار  ،8868 )162/8وأحمد في فضائل الصحابة باب ومن فضائل عمر بن الخطاب )394/1
ح  ،504وأبو يعلى في مسنده بسند حسن ،مسند عائشة  )449/7ح  4476واللفظ ألبي يعلى وسنده حسن.
 - 5صحيح :أخرجه أبو داود في سنه كتاب باب في اللعب بالبنات  )283/4ح  ،4932واللفظ له ،وأخرجه النسائي في سننه الكبرى باب إباحة الرجل
اللعب لزوجته بالبنات  )180/8برلم .8901
 - 6صحيح :أخرجه أبو داود في سننه  )29/3باب في السبق على الرجل  )29/3ح  ،2578واإلمام أحمد في مسنده  313/43دار الرسالة) ح
ْ ُ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ
األ ْل َدام إ َذا َل ْم َي ُك ْن َب ْي َن ْاملُ َت َسابق َين ر َه ٌ
ان  )245/10ح .4691
 26277واللفظ له ،وابن حبان في صحيحه  )545/10باب ذكر إباحة املسابقة ب
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َ َ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ
ََ ُ ْ َ
َّ
صرف» ،فال ُد ُروا
ش َيل َع ُبون بح َرابه ْم ،ف َست َرني َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم وأنا أنظر ،فما زلت أنظر حتى كنت أنا أن
الحب
َّ
َ
َ
الجارَية َ
َل ْد َر َ
الحديثة ّ
الس ّن ،ت ْس َم ُد الل ْه َو1.
– 4مساعدته صلى هللا عليه وسلم ألزواجه في شؤون البيت :كان النبي صلى هللا عليه وسلم يشفق على نسائه ،ويحس
بتعبهن في أمور البيت املطلوبة منهن من حيث ،صند الطعام ،وتنظيف الثياب ،وتربية األولد ،وغير ذلك من األمور التي ل تكاد
َ َ
َ َ
الَ :س َأ ْل ُت َعائ َش َة َما َك َ
ان َّ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم َي ْ
األ ْس َودَ ،ل َ
ص َن ُد في َب ْيته؟ لال ْت:
تنتهي ،فيساعدهن بما يقدر عليه فعن
ََ
َ
َّ َ ُ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َّ َ
َ َ ُ ُ
َ
ان َيكون في م ْه َنة أ ْهله -ت ْعني خ ْد َمة أ ْهله -فإذا َحض َرت الصالة خرج إلى الصالة»2.
«ك
ولد جاء معنى كونه صلى هللا عليه وسلم يكون في مهنة أهله ما يفعله في البيت مساعدة ألهله) في روايات أخرى فعند
َ ْ
ْ ُ َ َ
ُ َ
بن حبان في صحيحه"َ :يخصف ن ْعل ُهَ ،و َيخيط ث ْو َب ُهَ ،و َي ْرل ُد َدل َو ُه"3،
َ
ْ َ
َ َ
ان إ َّل َب َش ًرا م َن ْال َب َشرَ ،ك َ
«ما َك َ
وفيهَ :
ان َي ْفلي ث ْو َب ُهَ ،و َي ْحل ُب شات ُهَ ،و َيخ ُد ُم ن ْف َس ُه»4.
َ
 –5إنصاته صلى هللا عليه وسلم ألزواجه إذا تكلمن :فمن أعظم املشاكل التي تهدد البيوت اآلن عدم سماع كال الزوجين
ُ
لآلخر ،فكثير من الرجال اآلن من كثرة مشاغله لم يعد يستمد لزوجته ،فال تجد املرأة من تشكو له همها ،ول تجد من يخفف
عنا آلمها  ،ول تجد ً
زوجا يحس بما تقاسيه من حزن وتعب ،5فألجل هذا وذاك كان النبي صلى هللا عليه وسلم يستمد لنسائه،
ُ
َ
جمد من النساء ،وكيف معاملة أزواجهن لهن  ،فلم ينهرها ،ولم يقطد حديثها ،ولم
فهذه السيدة عائشة تقص على النبي حال ٍ
يتركها وهي تتكلم ،بل استمد إليها حتى لضت حديثها كله رغم أنها لصت عليه إحدى عشرة حالة ،بل بين لها بعدما أنهت حديثها
َّ
أنه متفاعل مد حديثها ،وليس مال له ،وذلك بأن يخبرها بأنه اختار أفضل رجل من الذين أثنت عليهم أزواجهن ولال لها بأنه
ْ َ ًَ َ
َ َ َ َ
صلى هللا عليه وسلم سيعاملها مثله فتقول السيدة عائشة رض ي هللا عنهاَ :ج َل َ
س إ ْح َدى َعش َرة ْام َرأة ،ف َت َع َاه ْد َن َوت َعال ْد َن أ ْن ل
َ ْ َ
َ ّ َ ْ
َ َ
َ
ُ َ
َ َ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ
َ َ
َيك ُت ْم َن م ْن أخ َبار أ ْز َواجه َّن ش ْي ً ا ،لالت األولىَ :ز ْوجي ل ْح ُم َج َم ٍل غ ٍثَ ،على َرأس َج َب ٍل :ل َس ْه ٍل ف ُي ْرت َقى َول َسم ٍين ف ُين َت َق ُل ...لال ْت
ُ َ ََ
ُ
َّ
َعائ َش ُةَ :ل َ
ال َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم « :ك ْن ُت لك كأبي َز ْر ٍع أل ّم َز ْر ٍع»6.
بل لم يشغله اعتكافه صلى هللا عليه وسلم عن أن يستمد لزوجته أم املؤمنين صفية رض ي هللا عنها فينصت لها لتحدثه
ّ
صف َّي َة َز ْو َج َّ
الح َس ْين َرض َي َّ ُ
فيخبر َعل ُّي بن ُ
َّللا َع ْن ُه َماَ :أ َّن َ
ُ
النب ّي صلى هللا
حين ذهبت إليه في معتكفه ثم خرج معها ليبلغها مكانها
َ ْ َ
َ ْ ْ َ
َ
َُ ُُ ْ َ
َ
َّ
ض َ
األ َواخر م ْن َر َم َ
ان،
اعتكافه في امل ْسجد في العشر
عليه وسلم أخ َب َرت ُه أ َّن َها َج َاء ْت إلى َر ُسول َّللا صلى هللا عليه وسلم تزوره في
ُ
َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ
اع ًةُ ،ث َّم َل َام ْت َت ْن َقل ُبَ ،ف َق َام َّ
َف َت َح َّد َث ْت ع ْن َد ُه َس َ
اب امل ْسجد ع ْن َد َباب أ ّم
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم معها يقلبها ،حتى إذا بلغت ب
َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ
ََ
ال َل ُه َما َّ
األ ْن َ
صارَ ،ف َس َّل َما َع َلى َر ُسول ََّّللا صلى هللا عليه وسلم َ ،ف َق َ
«على
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم :
سلمة ،مر رجالن من
 - 1أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب حسن املعاشرة مد األهل  )28/7ح  5190واللفظ له ،ومسلم في صحيحه كتاب صالة العيدين
باب الرخصة في اللعب الذي ل معصية فيه  )608/2برلم .892
 - 2أخرجه البخاري في صحيحه باب من كان في حاجة أهله فأليمت الصالة  )136/1برلم .676
 - 3صحيح اإلسناد :أخرجه ابن حبان في صحيحه باب ما يجب على املرء من مجانبة الترفد  5676من حديث عائشة رض ي هللا عنها.
 - 4صحيح اإلسناد :أخرجه بن حبان في اإلحالة السابقة بسند صحيح على شر مسلم  5675واللفظ له .وأخرجه أحمد في مسنده  )263/43ح
 26194كالهما من حديث أم املؤمنين عائشة رض ي هللا تعالى عنها.
 - 5وهذا ربما جعل بعض الزوجات من ضعفاء اإليمان ولليلي الدين يبحثن عن رجل آخر لتصاحبه عبر وسائل التواصل الجتماعي الحديثة لتشعر
أنه يحس بها ويستمد إليها وينصت لشكواها ويذهب آلمها فتقد في شباكه فتنجر ملا ل يحمد عقباه  ...فتخرب البيوت وتدمر األسر.
 - 6متفق عليه :وهو حديث طويل أخرجه البخاري كتاب النكاح باب حسن املعاشرة مد األهل  )27/7برلم  ،5189ومسلم في صحيحه كتاب باب
ذكر حديث أم زرع  )1896/4برلم .2448
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ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ
ُ َُّ ََ َ
الُ :س ْب َح َ
ال َّ
ان ََّّللا َيا َر ُسو َل ََّّللاَ ،و َك ُب َر َع َل ْيه َماَ ،ف َق َ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم « :إ َّن
صف َّية بن ت حي ٍي» ،فق
رسلكما ،إنما هي
َّ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َْ
ً
الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم ،وإني خشيت أن يقذف في للوبكما شي ا»1.
 –6حسن كالمه صلى هللا عليه وسلم مع أزواجه :مما يساعد على الدفء واألمان واملحبة األسرية أن يتكلم كل من
الزوجين مد اآلخر ،ول يتحقق هذا الدفء وتلك املحبة األمان مد السكوت والصمات ولذا كما حرص النبي صلى هللا عليه وسلم
على الستماع لنسائه ،حرص كذلك على أن يتكلم معهن ويتسامر معهن فتخبر السيدة عائشة رض ي هللا عنها عن ذلك فتقول:
َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ َّ َ َ َّ ْ َ
َ
َّ َ
الصالة».
اضط َج َد َح َّتى ُي ْؤذ َن ب
«كان إذا صلى ،فإن كنت مستيقظة حدثني ،وإل
ولم يكن هذا ً
خاصا بالسيدة عائشة رض ي هللا تعالى عنها بل كان صلى هللا عليه وسلم يفعل هذا مد غيرها من باقي نسائه
َ َ
ََ َ
ََ َْ َ ًَ
َ
َّ
فعن ابن َع َّباس َرض َي َّ ُ
كذلكَ ،
َّللا َع ْن ُه َماَ ،ل َ
اعة،
ال" :ب ُّت ع ْن َد خالتي َم ْي ُمونة ،ف َت َح َّدث َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم مد أهله س
ٍ
ُ َ
ث َّم َرل َد"2.
 –7نداؤه صلى هللا عليه وسلم نسائه باالسم والكنية مع التبسط والتدليل :من األمور التي تجعل املرأة تشعر بالسعادة
أن يتكرر اسمها على لسان زوجها ،ومما يحزنها ويكسر للبها أن يتجاهل الرجل ذكر اسمها ،أو أن يناديها باسم ل تحبه ،ولد
كان النبي صلى هللا عليه وسلم ينادي زوجاته أمهات املؤمنين بأسمادهن وذلك في آلف املواضد في السنة فمن مناداته لهن َّ
"اتقي
َّ َ َ َ ْ َ ُ
صة3.".
َّللا يا حف
وإذا كان لزوجته ٌ
ولد فإنه ل يناديها باسمها بل يناديها يا أم فالن أي بالكنية ،ونداء اإلنسان بالكنية دليل على احترام
َ َ
ُ َ َ َ
من يناديه له ،فحينما نادى ً
هندا بنت أبي أمية وكان ابنها اسمه سلمة لال«َ :يا أ َّم َسل َمة ل ُت ْؤذيني في َعائ َشة ،فإ َّن ُه َو ََّّللا َما َن َز َل
َ ُ َ
َ َ َّ َ َ َ
الو ْح ُي َوأنا في ل َحاف ْام َرأ ٍة م ْنك َّن غ ْير َها»4.
علي
ُ
ْ ُُ
َ َ
وحينما نادى زوجته رملة بن أبي سفيان بن حرب وكان لها بن ت اسمها حبيبة لالَ " :يا أ َّم َحب َيبة ذ َه َب ُح ْس ُن الخلق
َ ْ
َ ْ ُّ ْ
الدن َياَ ،وخ ْير اآلخ َرة"5.
بخي ر
ً
مرخما 6لها فيقول يا عائش
وهكذا كان النبي يتلطف مد نسائه حتى في النداء عليهن وكان ينادي أم املؤمنين عائشة
َّ َ
َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ
السال َم».7.
يل َي ْق َرأ َعل ْيك
ففي حديث السيدة عائشة «يا عائش ،هذا جبر
 - 1أخرجه البخاري في صحيحه كتاب باب ما جاء في بيوت أزواج النبي  )50/3برلم  3101واللفظ له ،ومسلم في صحيحه كتاب السالم َب ُ
اب َب َيان
َ َ
َ
َ
َُ َ ُ
َ
َ
َ َ َ
أ َّن ُه ُي ْس َت َح ُّب مل ْن ُرئ َي خال ًيا ب ْام َرأ ٍة َوكان ْت َز ْو َج َت ُه أ ْو َم ْح َر ًما ل ُه أ ْن َي ُقو َل َهذه فالنة  )1712/4برلم .2175
َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ ُ
َْ
َّ َ ْ
ات ألولي األل َباب} )41/6
 - 2متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيح كتاب باب لوله تعالى{ :إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آلي ٍ
برلم  4569واللفظ له ،ومسلم في صحيحه كتاب صالة املسافرين باب الدعاء في صالة الليل  )530/1برلم .763
 - 3صحيح اإلسناد :أخرجه الترمذي في سننه كتاب املنالب باب فضل أزواج النبي  )192/6برلم  3894واللفظ له ولال :حسن صحيح غريب،
وأخرجه أحمد في مسنده .12392 )384/19
 - 4أخرجه البخاري في صحيحه كتاب باب فضل عائشة  )30/5برلم .3775
 - 5ضعيف :املنتخب من مسند عبد بن حميد  .1212ولال العراقي في تخريج اإلحياء :رواه البزار والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم األخالق
بإسناد ضعيف .)1582/4
ً
 - 6الترخيم هو :حذف آخر السم تخفيفا على وجه مخصوص ،ل يكون إل في النداء ،ويكون بحذف اخر حرف من املنادى ،ويؤتى به للتحسين،
ً
ً
مالك:ترخيما احذف آخر املنادى ك "يا سعا" فيمن دعا سعادا  ...ألفية بن
ولهذا ل يأتي إل في مقام الرلة واللين ،أو التعظيم أحيانا .لال ابن
مالك باب الترخيم ص .)52
 - 7متفق عليه :أخرجه البخاري اإلحالة السابقة برلم  3768واللفظ له ،ومسلم في صحيحه كتاب باب في فضل عائشة  )1896/4برلم .2447
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ً
ً
 -8مشاورته صلى هللا عليه وسلم لزوجاته واألخذ برأيهن :تعاني كثير من البيوت ،واألسر املسلمة اآلن مشكلة عظيمة أل
ً ْ
ُ
لنظرة بعضهم ً
خادمة للبيت ،ومنجبة
دائما لزوجته على أنها
وهي مشكلة استبداد بعض األزواج بالرأي ،حتى وإن كان خطأ؛ نظرا
ٍ
ومتنفس َوم ْف َرغ للشهوة فحسب ،فكثير من األزواج يحقر من أمر زوجته ل سيما إذا أبدت رأيها في أمر من
لألولد مربية لهم،
ٍ
األمور ،حتى وإن كان من أمور أسرتها ،وش ون بيتها ،بل ربما كان من خاصتها وخاصة أولدها ،فيقلل من ليمتها ولدرتها على
ً
فهم األمور فضال عن أن تشارك في شؤون بيتها برأي تدلي به ،أو مشورة تشارك بها للخروج من أزمة ،أو حل مشكلة ،أو فك
ضائقة ونحو ذلك ،فتصاب الزوجة بفقد الثقة في نفسها ،ولتل مشاعرها وأحاسيسها ،فينتج عن ذلك استدامة توترها ،
ً
عقال وحكمة ً
وفهما.
واستمرار عصبيتها ،وزيادة حدتها ل سيما إن كانت ممن رزلت
وهذا ما تجنبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يفعله مد أزواجه بل ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان يشاورهن،
ولم يعتبر ذلك ً
ً
ً
وإهدارا لقوامته وكرامته ،بل علم أن هذه هي الحكمة ،وهذا هو الرشاد ،ففي
وتوهينا ألمره،
ضعفا من الزوج
صلح الحديبية حينما أمر النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه بالتحلل ،لم يستجب أحد ألمره ،فخش ي عليهم من عصيان أمره،
َ
فدخل يستشير السيدة َأم سلمة َأم املؤمنين رض ي هللا عنها في هذا األمر الجلل ،والذي يترتب عليه هالك أصحابه ،فتشير عليه
َ
َ
وإصابته فلم يترفد عن األخذ به وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رجحان رأيها
أي فرأى رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم
بر ٍ
فسرعان ما خرج من عندها ُلي َن ّفذ ما أشارت عليه به ،فجعل هللا في رأيها الفرج والرحمة والبركة ففي صحيح البخاري من حديث
ُ
وموا َف ْان َح ُروا ُث َّم ْ
ال َر ُسو ُل ََّّللا صلى هللا عليه وسلم َأل ْ
«ل ُ
احل ُقوا»َ ،ل َ
املسور بن مخرمة ومروان بن الحكم"َ ...ل َ
ال:
ص َحابه:
ال َذل َك َث َال َث َم َّراتَ ،ف َل َّما َل ْم َي ُق ْم م ْن ُه ْم َأ َح ٌد َد َخ َل َع َلى ُأ ّم َس َل َم َةَ ،ف َذ َك َر َل َها َما َلق َي م َن َّ
َف َو ََّّللا َما َل َام م ْن ُه ْم َر ُج ٌل َح َّتى َل َ
الناس،
ٍ
ْ ُ َ ُ َّ َ
َ
َ
َ ً
َ َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ
ف َقال ْت أ ُّم َسل َمةَ :يا نب َّي َّللا ،أتح ُّب ذل َك ،اخ ُر ْج ث َّم ل تكل ْم أ َح ًدا م ْن ُه ْم كل َمةَ ،ح َّتى ت ْن َح َر ُب ْدن َكَ ،وت ْد ُع َو َحال َق َك ف َي ْحل َق َك ،فخ َر َج
َف َل ْم ُي َك ّل ْم َأ َح ًدا م ْن ُه ْم َح َّتى َف َع َل َذل َك َن َح َر ُب ْد َن ُهَ ،و َد َعا َحال َق ُه َف َح َل َق ُهَ ،ف َل َّما َ َرأ ْوا َذل َك َلا ُمواَ ،ف َن َح ُروا َو َج َع َل َب ْع ُ
ض ُه ْم َي ْحل ُق َب ْع ً
ضا".1
 –9عدله صلى هللا عليه وسلم بين نسائه :من العشرة باملعروف إذا تزوج الرجل أكثر من واحدة أن يعدل بينهن ،فال يميل
لواحدة على حساب األخرى ،بل لبد من العدل بينهن في:
أ – املبيت  :حيث كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعدل بين نسائه في املبيت ،فلم يكن يهجر واحدة ،ويعيش مد
َ َ
َ ُ
ُ ْ
األخرى ،بل كان يقسم الليالي بينهن ،ول يعطي حق واحدة لألخرى ،وكن تسد نسوة لال ْت َعائشة :لعروة بن الزبير«َ :يا بن أختي
ْ
ُ ُ َ
َّ
ََْ ََ َ َ
ْ
َ َ َ ُ ُ َّ
َ َُ ّ ُ َ ْ ََ ََ َ ْ
ان ل َّل َي ْو ٌم إل َو ُه َو َيطوف َعل ْي َنا
ض في ال َق ْسم ،م ْن ُمكثه عندنا ،وك
كان رسول َّللا صلى هللا َعليه وسلم ل يفضل بعضنا على بع ٍ
يعاَ ،ف َي ْد ُنو م ْن ُك ّل ْام َرأة م ْن َغ ْير َمسيسَ ،ح َّتى َي ْب ُل َغ إ َلى َّالتي ُه َو َي ْو ُم َها َف َيب َ
َجم ً
يت ع ْن َد َها».2
ٍ
ٍ
ب – في الصحبة في السفر :ومن تمام عدله صلى هللا عليه وسلم بين نسائه أنه كان يعدل بينهن في السفر فال يصحب
واحدة كلما سافر ويترك من سواها من نسائه ،بل يقرع بينهن فأيتهن خرجت لها القرعة صحبها معه ،وذلك فيما حكته أم
ََ
َ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
َْ
َ
َّ
«ك َ
ان َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم إذا أ َر َاد َس َف ًرا أل َر َع َب ْي َن ن َسائه ،فأ َّي ُت ُه َّن خ َر َج َس ْه ُم َها
املؤمنين عائشة رض ي َّللا عنها ،لالت:
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ
خرج بها معه ،وكان يقسم لكل امرأ ٍة منهن يومها وليلتها.3.
 - 1أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشرو باب الشرو في الجهاد واملصالحة )193/3 ...برلم .2731
 - 2حسن صحيح :أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في القسم بين النساء  )242/2برلم  2135واللفظ له ،وأحمد  )283/41برلم ،24765
َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
َ
َ
ص َر أ َج َاز َعلى ن َسائه ف َي ْد ُنو م ْن ُه َّن"  6972واللفظ له ومسلم
والحديث أصله في الصحيحين من حديث السيدة عائشة بلفظ "وكان إذا صلى الع
.1474
ً
 - 3متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا  )173/3برلم  2661واللفظ له ،وأخرجه مسلم في
صحيحه كتاب التوبة باب في حديث اإلفك  )2129/4برلم .2770
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ً َ ْ ََ
س،
َ ُ ج  -النفقة والعطاء :كما يعدل بينهن صلى هللا عليه وسلم في النفقة والعطاء حتى وإن كان الذي بين يديه لليال فع َن أن ٍ
َ
َ َ
َ
َ ََْ ُ َ ٌ َ َ َ َ َْ ُ َْ َ ً َ ُ
َّ
ضة ف َي ْب َعث ب َها إلى َب ْعض أ ْز َواجه،
أ َّن أ َّم ُسل ْي ٍم َب َعث ْت ُه إلى َر ُسول َّللا صلى هللا عليه وسلم بقن ٍاع عليه رطب« ،فجعل يقبض لب
َ
َ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ
َْ
ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ
َ َ ْ
س فأك َل َبق َّي َت ُه أك َل َر ُج ٍل ُي ْعل ُم أ َّن ُه َيش َتهيه»1.
ضة ف َي ْب َعث ب َها إلى َب ْعض أ ْز َواجه ،ثم جل
ثم يقبض القب
د -عدم ميله صلى هللا عليه وسلم إلحدى زوجاته على حساب األخرى :ونهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن ميل الرجل
«م ْن َك َ
إلحدى نسائه ،وإضاعته لحق األخريات فقال صلى هللا عليه وسلم كما في حديث أبي هريرةَ :
ان َل ُه ْام َ َرأ َتان َيم ُ
يل إل ْح َد ُاه َما
َ
ْ
َ ُْْ
َعلى األخ َرى َج َاء َي ْو َم الق َي َامة أ َح ُد ش َّق ْيه َمائ ٌل»2.
َ
وذلك العدل املطلوب من الزوج فيما سوى الحب وامليل القلبي ،فإن القلب ل يملكه اإلنسان ولذا لال هللا تعالى{َ :ول ْن
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ّ
َّللا َك َ
صل ُحوا َو َت َّت ُقوا َفإ َّن َّ َ
ص ُت ْم َف َال َتم ُيلوا ُك َّل ْاملَ ْيل َف َت َذ ُر َ
وها َك ْاملُ َع َّل َقة َوإ ْن ُت ْ
الن َساء َو َل ْو َح َر ْ
ان َغ ُف ً
ورا
تستطيعوا أن تعدلوا بين
َرح ًيما}3.
وكان النبي صلى هللا عليه وسلم بعد تحريه العدل بين نسائه في كل ش يء يعتذر لربه عن ميل القلب الذي ل يستطيد أن
َ
َّ
َ
َّ
يتحكم فيه فيقول فيما ترويه السيدة َعائ َش َةَ ،ل َال ْتَ :ك َ
ان َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم َي ْقس ُم ف َي ْعد ُلَ ،و َي ُقو ُل« :الل ُه َّم َهذا
َ َ ْ ُ ََ َ ْ ُ َ َ َ
َ
ْ ْ
ََ َُ
َ
ال أ ُبو َد ُاو َدَ :ي ْعني ال َقل َب4.
ل ْسمي ،ف َيما أ ْمل ُك فال تل ْمني ،فيما تملك ،ول أملك» .ل
–10عدم تتبع هفوات الزوجة وزالتها :طبد البشر هو الخطأ ،والنسيان ،والغفلة ،في كثير من األحيان ،وإذا كان هذا طبد
البشر ،فالبيت املسلم لبد أن يقوم على أساس املسامحة ،والعفو ،واملداراة ،والرحمة ،ويجب على الزوج املسلم إذا رأى من
زوجته ً
خلقا ل يرضاه ول يقبله ،أن يتذكر باقي أخاللها الجميلة  ،وسائر صفاتها الحسنة ،فيتصبر بهذا كله على خلق واحد
َ ُ َْ َ َ َ َ َ
مكروه ،حتى ل تستحيل العشرة ،وتتحول الحياة إلى جحيم ،وهذا ما أرشد له ُ
ال :لا َل
النبي األزواج فقال في حديث أبي هريرة ،ل
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ٌ ُ ْ َ ً ْ َ َ َْ ُ ُ ً َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ
ال« :غ ْي َر ُه»5.
َر ُسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم « :ل يفرك مؤمن مؤمنة ،إن كره منها خلقا رض ي منها آخر» أو ل
وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يداري ،ويعالج بحكمة ،وهدوء ،ففي حديث َأ َنس بن مالك –رض ي هللا تعالى عنهَ -ل َ
ال:
ٍ
ُ
ََ َ
ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َّ
َك َ
َّ
ان َّ
ُّ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم ع ْن َد َب ْعض ن َسائه ،فأ ْر َسل ْت إ ْح َدى أ َّم َهات املؤمنين بصحف ٍة فيها طعام ،فضربت التي النبي صلى
ُ
َْ َ ََ َ
الص ْح َف ُة َف ْان َف َل َق ْتَ ،ف َج َم َد َّ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم ف َل َق َّ
الخادمَ ،ف َس َق َطت َّ
الص ْح َفة ،ث َّم َج َع َل
هللا عليه وسلم في بيتها يد
َّ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُّ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َّ
َّ
َّ َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َي ْج َم ُد ف َيها الط َع َام الذي كان في الصحفة ،ويقول« :غارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتي بصحف ٍة من عند التي هو في بيتها،
َّ َ
َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ورة في َب ْيت التي ك َس َر ْت6.
فدفد الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها ،وأمسك املكس
 - 1صحيح :أخرجه اإلمام أحمد في املسند  )287/19برلم  ،12267واللفظ له ،والطيالس ي في مسنده  )499/3برلم .2121
 - 2صحيح :أخرجه أبو داود في سننه كتاب باب في القسم بين النساء  ،)242/2برلم  ،2133النسائي في الصغرى كتاب باب ميل الرجل بعض نسائه
دون بعض  )63/7برلم  3942واللفظ له ،وبنماجه في سننه كتاب باب القسمة بين النساء  )633/1برلم .1969
 - 3سورة النساء آية .129
 - 4رجاله ثقات واختلف في وصله وإرساله :أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في القسم بين النساء  )242/2برلم  2134واللفظ له،
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر  )437/2برلم  ، 1140والنسائي في الصغرى كتاب عشرة النساء باب
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض  )63/7برلم  ، 3953وأخرجه بن ماجه في سننه كتاب النكاح باب القسمة بين النساء  )633/1برلم 1971
 ،وبنحبان في صحيحه  )5/10برلم  ،205/4والحاكم في املستدرك  )204/2برلم  ،2761والضياء في املختارة  )238/4برلم  ،1440والذهبي في
التلخيص  )204/2برلم  ،2761وبنامللقن في البدر املنير  ،)481/7وأعله الترمذي باإلرسال.
 - 5أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء  )1091/2برلم .1469
 - 6أخرجه البخاري في صحيحه كتاب املظالم باب إذا كسر صفحة أو شي ا لغيره  )136/3برلم .2481
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فاألصل الذي بين الزوجين أن يبنى على ثقة كل منهما في اآلخر ،ولد نهى النبي عن تتبد عورات املرأة ،وتخوينها وفقد
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ًْ َ ْ ُ َ ّ َُ ْ َ ْ َْ َ َ َ
َ ْ َّ َ َ َ
َّ
س َعث َراته ْم»
ال« :ن َهى َر ُسو ُل َّللا صلى هللا عليه وسلم أن يطرق أهله ليال أو يخونهم أو يلتم
الثقة فيها ،فعن َجابر بن عبد َّللا ،ل
َ
َ
ْ َ َ َ ً
وأصله في البخاري بلفظ َ«ن َهى َّ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم أ ْن َيط ُرق أ ْهل ُه ل ْيال»1.
وحينما ليل ف ي السيدة عائشة ما ليل من حديث اإلفك ،لم يطلقها النبي ،ولم يضربها ،ولم يشتمها ،ولم يجرحها ،بل
ال«َ :يا َعائ َش ُةَ ،فإ َّن ُه َب َل َغني َع ْنك َك َذا َو َك َذاَ ،فإ ْن ُك ْنت َبري َ ًةَ ،ف َس ُي َب ّرُئك َّ ُ
لال لها فيما ترويه هي "َ ...ل َال ْتَ :ف َت َش َّه َد ُث َّم َل َ
َّللاَ ،وإ ْن
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ي َّ َ ُ
َّللا َعل ْيه»".2
َّللا َوتوبي إليه ،فإن العبد إذا اعترف بذنبه ،ثم تاب تاب
كنت أملمت بذن ٍب ،فاستغفر
 -11ذكر محاسنهن بعد املوت وفاء لهن :فإن من حسن العشرة أن يذكر اإلنسان زوجته إذا ماتت لبله بمحاسنها؛ وفاء
ً
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ُ َ
َّللا ب َما ت ْع َملون َبص ٌير } 3ولد كان النبي صلى
لها ،ل سيما إذا كانت أهال لذلك ولد لال هللا تعالى{ :ول تنسوا الفضل بينكم إن
َ
َ
ُ
ُ
ذكر السيدة خديجة رض ي هللا عنها ولم ُتنسه ُ
هللا عليه وسلم ُيديم َ
موالفها العظيمة في اإلسالم،
لغزوات،
واملعارك ،وا
األيام،
َ
َ
ومواساتها له صلى هللا عليه وسلم  ،ولم ينشغل بتسد نسوة عن ذكر محاسنها ،وفضائلها ،حتى إن
ونصرتها لدين هللا تعالى،
َ ْ ُ ََ َ َ َ
السيدة عائشة رض ي هللا عنها كانت تقول َ :ما غ ْر ُت َع َلى َأ َحد م ْن ن َساء َّ
يجةَ ،و َما
النب ّي صلى هللا عليه وسلم  ،ما غرت على خد
ٍ
َ
ّ
َ َ َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ َأ ْي ُت َهاَ ،و َلك ْن َك َ
َ
ُ
َ
ان َّ
ْ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم ُي ْكث ُر ذ ْك َر َهاَ ،و ُرَّب َما ذ َب َح الشاة ث َّم ُيقط ُع َها أعض ًاء ،ث َّم َي ْب َعث َها في َ
صدائق خديجة،
ر
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ف ُرَّب َما للت له :كأنه ل ْم يكن في الدن َيا ْام َرأة إل خديجة ،ف َيقول« :إن َها كانت ،وكانت ،وكان لي من َها ولد». 4
ولم يسمح لعائشة رغم حبه لها أن تقد في عرض السيدة خديجة وتنتقص منها ،بل دافد عنها وانتصر لها ً
وفاء لها،
َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ََ
َ ْ
َ َ َ
َّ
لالت السيدة عائشةَ :ك َ
ان َّ
يجة أث َنى َعل ْي َها ،فأ ْح َس َن الث َن َاء ،لال ْت :فغ ْر ُت َي ْو ًما ،ف ُقل ُتَ :ما
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم إذا ذكر خد
ْ َ
َ
َ
َََْ َ َ ْ ُ َُ َ ْ َ َ ّ
الَ " :ما َأ ْب َد َلني ُ
الش ْدقَ ،ل ْد َأ ْب َد َل َك ُ
هللا َع َّز َو َج َّل ب َها َخ ْي ًرا م ْن َهاَ ،ل َ
هللا َع َّز َو َج َّل خ ْي ًرا م ْن َها ،ل ْد َآم َن ْت بي إذ ك َف َر
أكثر ما تذكرها حمراء
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
َّ ُ َ َ َّ َ ْ ْ َ َّ
بي الناس ،وصدلتني إذ كذبني الناس ،وواستني بمالها إذ حرمني الناس ،ورزلني هللا عز وجل ولدها إذ حرمني أولد النساء ".5
نتائج البحث:
توصلنا ملجموعة من النتائج من خالل هذا البحث من أهمها ما يلي:
ُ
 أن اإلصالح األسري ل يتحقق إل بأن نطبق خلق النبي صلى هللا عليه وسلم في بيته.ُ
ً
ً
وخارجيا ،وهذا ما يدعونا
داخليا
أنه نقل لنا عن النبي صلى هللا عليه وسلم نماذج مشرلة تغطي جميد مجالت األسرةلضرورة السير على منواله صلى هللا عليه وسلم ؛ لتحقيق السعادة في بيوتنا.
أن الزوج هو رب األسرة ،وهو ًأيضا لائد السفينة ،فإن استقام هو استقام البيت باستقامته ،وبفساده يفسد البيت
ُويهدم.
ْ َ ْ
َ
«ك َ
ان َّ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلم َيك َر ُه أ ْن َيأت َي
 -1أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب ل يطرق أهله ليال  )39/7برلم  )5243بلفظ:
َّ َ َ ُ ً
الر ُج ُل أ ْهل ُه ط ُرولا» ،واللفظ هنا لبنحبان أخرجه في صحيحه باب ذكر الزجر عن طلب عثرات أهله  )488/9برلم .)4182
 - 2متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا  )173/3برلم  2661واللفظ له ،ومسلم في صحيحه
كتاب التوبة باب في حديث اإلفك  )2129/4برلم .2770
 - 3سورة البقرة آية .237
 - 4متفق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب غيرة النساء ووجدهن  )36/7برلم  5229واللفظ له ،ومسلم في صحيحه كتاب باب
فضل خديجة أم املؤمنين  )1888/4برلم .2435
 - 5صحيح اإلسناد :أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  )356/41برلم .24864
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أن الزوجة هي روح البيت ومصدر الرحمة واملودة فيه ،ول يستقيم البيت إل بنشرها لتلك األخالق في البيت واألسرة،وإل فسدت البيوت ،واستحالت العشرة باملعروف.
قائمة املصادرو املراجع :
 – 1القرآن الكريم.
- 2األحاديث املختارة ،ضياء الدين املقدس ي املتوفى643 :هر تحقيق :الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ،دار خضر
للطباعة والنشر والتوزيد ،بيروت ،الطبعة :الثالثة 1420 ،هر  2000 -م.
 - 3أحكام القرآن ،القاض ي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي املتوفى543:هر)تعليق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هر  2003 -م.
 - 4إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد امللك القسطالني املصري ،أبو العباس،
املتوفى923 :هر) ،املطبعة الكبرى األميرية ،مصر الطبعة :السابعة 1323 ،هر
 - 5ألفية بن مالك ،بن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد هللا ،جمال الدين املتوفى72 :هر) ،دار التعاون.
 - 6البدر املنير ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي املصري املتوفى804 :هر) ،دار الهجرة
للنشر والتوزيد ،الرياض ،الطبعة :الولى1425 ،هر2004-م.
 - 7الترغيب والترهيب :عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا ،أبو محمد ،زكي الدين املنذري املتوفى656 :هر) تحقيق:
إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت الطبعة :األولى.1417 ،
 -8تفسير القرآن العظيم :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي املتوفى774 :هر) تحقيق:
سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر الطبعة :الثانية 1420هر  1999 -م
 - 9تقريب التهذيب املؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني املتوفى852 :هر) تحقيق:
محمد عوامة ،دار الرشيد – سوريا ،الطبعة :األولى.1986 – 1406 ،
 - 10سنن الترمذي ،ملحمد بن عيس ى بن َس ْورة بن موس ى بن الضحاك ،الترمذي ،أبي عيس ى املتوفى279 :هر) تحقيق :بشار
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت 1998 ،م.
 -11صحيح البخاري ،ملحمد بن إسماعيل أبي عبدهللا البخاري الجعفي ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الطبعة:
األولى1422 ،هر.
 - 12املعجم الصغير ،أبو القاسم الطبراني املتوفى360 :هر) تحقيق :محمد شكور محمود ،املكتب اإلسالمي ،دار عمار -
بيروت  ,عمان الطبعة :األولى1985 – 1405 ،
 - 13سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباني املتوفى:
1420هر) ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيد ،الرياض الطبعة :األولى 1422 ،هر  2002 -م
 - 14سنن بن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد املتوفى273 :هر) تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيس ى البابي الحلبي
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الس ْ
 - 15سنن أبي داود لسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ّ
جستاني املتوفى275 :هر)
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية ،صيدا – بيروت
 - 16السنن الكبرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي املتوفى303 :هر) ،مؤسسة الرسالة –
بيروت الطبعة :األولى 1421 ،هر  2001 -م.
ُ َ
ّ
علي البيهقي  458 - 384هر) تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد املحسن،
 - 17السنن الكبير ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن ٍ
مركز هجر للبحوث والدراسات الطبعة :األولى 1432 ،هر  2011 -م.
َ
 - 18سير أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ل ْايماز الذهبي املتوفى 748 :هر) تحقيق  :مجموعة
بإشراف الشيخ شعيب األرناؤو  ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1405 ،هر  1985 /م
 - 19شرح السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي املتوفى516:هر) تحقيق :شعيب
األرنؤو  ،املكتب اإلسالمي  -دمشق ،الطبعة :الثانية1403 ،هر 1983 -م
 - 20صحيح بن حبان :ملحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم ،الدارميُ ،
البستي املتوفى354 :هر)ترتيب :عالء الدين بن بلبان
الفارس ي املتوفى 739 :هر) مؤسسة الرسالة ،بيروت الطبعة :األولى 1408 ،هر
 - 21صحيح الجامد الصغير وزياداته ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األشقودري
األلباني املتوفى1420 :هر) الناشر :املكتب اإلسالمي
 - 22طبقات الحفاظ ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي املتوفى911 :هر) ،دار الكتب العلمية ،بيروت
الطبعة :األولى1403 ،
 - 23فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الناشر :دار املعرفة -
بيروت1379 ،
 - 24فقه األسرة ،محمد بن محمد املختار الشنقيطي مصدر الكتاب  :دروس صوتية لام بتفريغها مولد الشبكة
اإلسالميةhttp://www.islamweb.net
 - 25فيض القدير شرح الجامد الصغير ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي
القاهري املتوفى1031 :هر) ،املكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة :ألولى.1356 ،
 - 26السنن الصغرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،النسائي املتوفى303 :هر) تحقيق :عبد الفتاح أبي غدة الناشر:
مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب الطبعة :الثانية1986 – 1406 ،
 - 27مجمد الزوائد ومنبد الفوائد ،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي املتوفى807 :هر) تحقيق:
حسام الدين القدس ي ،مكتبة القدس ي ،القاهرة 1414 ،هر 1994 ،م.
 - 28املستدرك على الصحيحين ،أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري املعروف بابن البيد املتوفى405 :هر) تحقيق :مصطفى
عبد القادر عطا الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة :األولى1990 – 1411 ،
 - 29مسند أبي داود الطيالس ي ،أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالس ي البصرى املتوفى204 :هر)
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ُ
 - 30مسند أبي يعلى ،أبو يعلى أحمد بن علي بن املثنى التميمي ،املوصلي املتوفى307 :هر) تحقيق :حسين سليم أسد ،دار
املأمون للتراث – دمشق الطبعة :األولى1984 – 1404 ،
 - 31مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني املتوفى241 :هر) تحقيق :شعيب
األرنؤو  ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى 1421 ،هر  2001 -م.
 - 32املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملسلم بن الحجاج أبي الحسن
القشيري النيسابوري املتوفى261 :هر) تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت
 - 33مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجه :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري الكناني الشافعي املتوفى:
840هر) تحقيق :محمد املنتقى ،دار العربية – بيروت الطبعة :الثانية 1403 ،هر
 - 34املصنف :أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافد الحميري اليماني الصنعاني املتوفى211 :هر) تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي ،املجلس العلمي -الهند بيروت الطبعة :الثانية1403 ،
 - 35املعجم األوسط :سليمان بن أحمد ،أبو القاسم الطبراني املتوفى360 :هر) تحقيق :طارق بن عوض هللا بن محمد
وعبد املحسن بن إبراهيم الحسيني ،الناشر :دار الحرمين – القاهرة.
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دور اإلشراف التّربويّ يف التّنمية املهنيّة للمعلمات اجلديدات يف رياض األطفال
)(يف بعض املدارس اخلاصّة يف حمافظة جبل لبنان
43

The Role of Educational Supervision in the Professional Development of
New Kindergarteners(In Some Private Schools in Mount Lebanon)
ّ .د
 لبنان، بيروت،جامعة القديس يوسف/محمد رضا ّرمال•إيمان علي عسيلي

Dr. Mohammad Rida Rammal – Iman Ali Oussaily / Saint Joseph University – Beirut ,Lebanon

Abstract :
This study seeks to assess the rôle that educational supervision plays in the professional development of
new kindergarteners in some private schools in Mount Lebanon. Therefore, an analytical descriptive approach
was adopted. And to apply it, we prepared a questionnaire that we sent to (150) new kindergarten teachers in
order to assess the role of pedagogical supervision in their professional development, especially in the
following five areas (planning, program education, class administration, teaching methods, assessment). Six
educational supervisors in these schools were also interviewed to assess their role in the development of new
kindergartens.
This study found that there is no statistically significant difference at the 0.05 significance level in the
development of new kindergarteners in all areas (planning, educational program, class administration,
teaching methods, assessment) due to years of their educational experience and academic qualifications. But
there are statistically significant differences at the 0.05 significance level in the areas of planning, curriculum,
and evaluation due to continued training. Responses from educational supervisors indicate that their help with
follow-up affects the professional behavior of new kindergarteners.
Keywords: educational supervision, kindergartens, professional development and new kindergartens.
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َّ
ملخص :
ّ ّ
ّ
ّ
التربو ّي في ّ
َه َد ْ
فت هذه ّ
التنمية ّ
املهنية للمعلمات الجديدات في رياض األطفال
الدور الذي يلعبه اإلشراف
الدراسة إلى لياس
الخاصة في محافظة جبل لبنان .ولد اعتمدنا فيها املنهج الوصفي ّ
ّ
التحليلي ،ولتطبيق هذا املنهج أعددنا
في بعض املدارس
ّ
ّ
ً ّ ً
مهنيا في املجالت الخمسة ّ
هة إلى  )150معلمة جديدة بهدف لياس دور اإلشراف التربو ّي في تنميتهن ًّ
التخطيط،
استمارة موج
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصف ّية ،طرق التدريس والتقويم) .كما لمنا بإجراء مقابالت مد ستة من املشرفين التر ّ
التربو ّي ،اإلدارة ّ
بويين في هذه
املنهاج
ّ
املدارس للولوف على دورهم في تنمية املعلمات الجديدات.
ّ
ّ
إحصائيا عند مستوى ّ
توصلت هذه ّ
ولد ّ
ًّ
الدللة  0.05في تنمية املعلمات الجديدات في
الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة
ُ
التدريس – ّ
الص ّف ّية – طرق ّ
رياض األطفال في كافة مجالت ّ
ّ
التخطيط – املنهاج – اإلدارة ّ
خبرتهن
التقويم) تعزى لسنوات
الدللة  0.05في مجالت ّ
إحصائية عند مستوى ّ
عليمية و ّ
ملؤه ّ
ّ
ا ّلت ّ
ّ
التخطيط –
العلمي .وأظهرت وجود فروق ذات دللة
لهن
ّ
ّ
ّ
الدورات ّ
املنهاج – ّ
التقويم) ُتعزى ملتابعتهن ّ
التر ّ
الت ّ
بويين على ّأن درجة مواكبتهم للمعلمات
دريبية .ودلت إجابات املشرفين
ّ
ّ
أدادهن ّ
املنهي.
الجديدات في رياض األطفال تؤثر على
ّ
ّ
التربو ّي ،رياض األطفالّ ،
ّ
التنمية ّ
املهنية ،املعلمات الجديدات.
املفتاحية :اإلشراف
الكلمات

ّ
مقدمة:
املستمر في جميد املجالتُ .ومنذ مطلد َ
قدم ومواكبة ّ
البشرية إلى ّ
الت ّ
ّ
الت ّ
ّ
طور
القرن الحادي والعشرين
تسعى املجتمعات
ُّ ُ ّ
ظل ّ
كبيرا لتطوير عملها بهدف الحفاظ على استمر ّ
التر ّ
طور ّ
الت ّ
ّ
ً
وفاعليتها .وفي ّ
اهتماما ً
السريد للمعرفة
اريتها
بوية
تشهد النظم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملفاهيم والتكنولوجياّ ،
ومسؤولياته ،األمر الذي يتطلب منه مواكبة العصر
أساسية منها دور املعلم
تعرض التعليم لتغييرات
ّ
لطالبه من جهة ،ومساعدتهم على توظيف معارفهم في ّ
واستخدام استر ّ
شتى مجالت
اتيجيات تعليم حديثة في إيصال املعلومات
ّ
فعالة في املجتمد من جهة ثانية .وهذا ّ
الحياة ليكونوا عناصر ّ
الدور يبدأ في مرحلة تكوين املعلم عبر إعداده لبل الخدمة وتنميته
ًّ
مهنيا أثناءها.
ّ
ّ
ّ
فالسنوات األولى من ّ
املعلم الجديد مجموعة من ّ
الت ّ
حدياتّ ،
التعليم ليست سهلة بالنسبة إليه ،ألنه يخوض
تواجه
ً
ّ
ّ
َّ
تجربة ًجديدة في بي ة جديدة ،والنجاح فيها سيعطيه الحافز للتقدم ،والفشل ُ
سيشعره باإلحبا والخوف من الستمرار ،وهو
ّ
ّ
كيف فيهاّ .
عليمية ّ
ليتمكن من النخرا في البي ة ّ
والت ّ
الت ّ
يحتاج إلى تنمية ّ
وتتجه أنظار العاملين في الحقل التربو ّي إلى
مهنية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تعاونية تقوم على أسس مساعدة املعلم لكي يتمكن من أداء عمله بطريقة
اإلشراف التربو ّي والذي يعتبره " )Levineبأنه خدمة
أفضل".1
ّ
حتى ُتحسن ّ
يصوب أداءها ّ
مسؤولية كبيرة ،فهي تحتاج ملَن ّ
ّ
الت َ
عامل مد أطفال ّ
معلمة ّ
الروضة وفق
الروضة
وتقد على عاتق
ّ
ّ
ّ
ّ
وتتمكن من تقديم املعلومة باعتماد الطرائق التر ّ
ً
اهتماما ً
كبيرا
بوية املناسبة لهم .ولد أولت جميد الدول في العالم
خصائصهم،
1Arthur Levine, Educating School Leaders, p. 424.
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ّ
الد اسات ،كد اسة ّ Taiwo &Tyolo
لهذه املرحلةّ ،
)"،أن األطفال الذين التحقوا برياض األطفال كان
ر
خاصة بعد أن أظهرت ّ ر
أداؤهم وفرص نجاحهم في املرحلة البتدائية أفضل ّ
ممن لم يلتحق بها".1
ّ
الن ّ
ظري
 .1اإلطار
ّ
 .1.1اإلشراف التربو ّي
ّ َّ
ّ
ُ ّ
التر ّ
التربو ُّي مد ّ
ّ
َ
مشاكل
بوية ،ل سيما بعد نتائج األبحاث التي دل ْت على وجود
تطور الكثير من املفاهيم
تطو َر مفهوم اإلشراف
ُ ّ
للعملية ّ
التفتيش ّ
أي ّ
ّ
الت ّ
ّ
ّ
التربو ّي ليكون َ
السابقة من اإلشراف ّ
عليمية
شمولي ٍة
أكثر
والتوجيه ،فجاء اإلشراف
في األنما
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
العملية
بشكل منظ ٍم ومخط ٍط له ،لمتالك مهارات التعليم وتحقيق أهداف
والتربوية ،وخدمة فنية تهدف إلى مساعدة املعلمين ٍ
ّ
الت ّ
عليمية.
ّ
َ ْ ُ ّ
فتعددت ّ
التربو ّي ً
كل واحد منهم لإلشراف ودورهّ ،
التر ّ
بويين في تحديد ّ
وفقا لنظرة ّ
التعريفات،
ماهية اإلشراف
اختلفت آراء
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
ُ
ًّ
ًّ
تعاونيا يهدف إلى تطوير العمل التربو ّي واإلدار ّي وتحسينه ،مد التركيز على
جماعيا
حيث اعتبر وردة) اإلشراف التربو ُّي "عمال
َ ّ
.وعرف ّ
والتعلم ،وذلك ألجل تحسين مخرجات ّ
التعليم ّ
بعملية ّ
ّ
ّ
ّ
التعليم"ّ 2
الناصر) اإلشراف التربو ّي
الخاصة
النوعية والجودة
ٌّ
ٌّ
ّ
عليمية عبر املتابعة ّ
العملية ّ
الت ّ
ّ
ّ
ّ
أسس
املستمرين بالستناد إلى
والتقويم
تعاونية الهدف منها تحسين
تربوية
"عملية
بأنه
ٍ
ّ
موضوعي ٍة سليمة".3
ٌّ ََ ّ
َ ّ
ٌّ
ٌّ
ّ
املعلمين تسعى إلى تنميتهم ًّ
ّ
مهنيا بهدف تطوير كفاياتهم،
تربوية تفاعلية مد
عملية
ونعرف في بحثنا اإلشراف التربو ّي بأنه
العملية ّ
ّ
الت ّ
ّ
عليمية.
وبالتالي إلى تحسين مخرجات
 -2-1مرحلة رياض األطفال
ً
يعرفها العبودي) ّ
أطفال تتراوح أعمارهم بين  )6-4سنواتّ ،
ّ
ّ
يتم فيها تنمية املفاهيم
وتضم
بأنها "مرحلة تربية وتعليم،
ّ
واملها ات املختلفة لتحقيق ّ
ّ
الشاملة واملتكاملة ّ
الفردية في القدرات والستعدادات
لكل طفل مد األخذ بالعتبار الفروق
التنمية
ر
ّ
ّ
ّ
اللغوية واملستويات النمائية".4
ّ
ّ
ّ
ويعرفها بدر) ّ
مؤسسات ّ
السابعة في ّ
السادسة أو ّ
الثالثة وحتى ّ
ّ
ّ
اجتماعية،
تربوية
بأنها "املرحلة التي ترعى الطفل ما بين
والعقلية ّ
مو املتكامل واملتوازن لألطفال من جميد ّ
تهدف إلى تحقيق ّ
الن ّ
ّ
والن ّ
ّ
ّ
والجتماعية".5
فسية
الجسمية
النواحي
تأسيسية وجزء من ّ
نعرفها ّ
ّ
ّ
وفي هذا البحثّ ،
تعليمي إلى آخر ،تسعى إلى إدماج
التعليم العام ،تختلف من نظام
بأنها مرحلة
وست سنوات بالبي ة الجديدة ّالتي تحيط بهم ،فتكسبهم مها ات ّ
األطفال ّالذين تتراوح أعمارهم بين ثالث ّ
التواصل ّ
وتنميهم في
ر
ّ
كافة مجالت ّ
نموهم.

1Taiwo&Tyolo, The Effect of Pre-School Education on Academic Performance in Primary School, p.170.

ّ
التر ّ
بويين .ص .24
2دايرة وردة ،و اقع اإلشراف التربوي في التعليم االبتدائي من وجهة نظر املعلمين واملشرفين
3عالء حاكم ّ
الناصر ،اإلدارة واإلشراف والتعليم الثانوي ،ص .13
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التعليم ّ
4
والرعاية املبكرة ومعيقات تطبيقها،ص .11
األمريكية لبرامج
الوطنية
اإلدارية للهيئة
إمكانية تطبيق املعايير
صبحية العبودي ،درجة
5سهام محمدبدر،مدخل إلى رياض األطفال ،ص .18
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ّ
 -3-1معلمة رياض األطفال
ّ
علمة ّ
ًّ
ًّ
وتربويا لتعليم أطفال مرحلة رياض األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالث وست سنوات".1
أكاديميا
املؤهلة
هي "امل
ّ
ويعرفها مرتض ى وأبو النور) ّ
بأنها "اإلنسانة ّالتي تقوم بتربية األطفال في ّ
ّ
الروضة داخل غرفة النشا وخارجها من خالل
تعايشها مد األطفال ،وتهدف من خالل عملها إلى تحقيق األهداف التر ّ
بوية ّ
للروضة".2
ّ ّ
ّ
نمو األطفال من عمر ثالث إلى ّ
ونعرفها ّ
تمكنها من تنمية جوانب ّ
ّ
ست سنوات ،بما
بأنها املعلمة التي تمتلك مجموعة كفايات
ّ
العمرية لتلك املرحلة.
يتناسب مد الخصائص
ّ
التنمية ّ
املهنية
-4-1
ّ
ّ
شغلت ّ
ّ
ّ
التنمية ّ
مسؤولية
فيحددها الخربوش) بأنها "من
املهنية للمعلمين بال العديد من املعنيين في القطاع التربوي،
ّ
ّ
بويةّ ،
التر ّ
ّ
ّ
وفعالية بما يتناسب مد
ألنها تهدف إلى تغيير موالف املعلمين ومهاراتهم وسلوكهم بكفاءة
واملؤسسات
املدرسة
حاجاتهم وحاجات املدرسة واملجتمد".3
ّ
ّ
ويعرف ّ
املهنية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حداد) التنمية ّ
ّ
واألدائية،
واملهارية
املعرفية
"عملية منظمة وهادفة ،تسعى إلى تطوير مقدرة املعلمين
بأنها:
وسلوكياتهم نحو تحسين أدادهم ّ
من أجل إحداث ّ
ّ
ّ
واملنهي".4
التدريس ّي
التغيير في اتجاهاتهم
ّ
ّ
ّ
وتشير  )Mercadoفي د استها إلى ّ
أن اإلعداد ّ
الجيد للمعلم سينعكس على أدائه التربو ّي وجودة املنتج ،فتدني مستوى
ر
ّ
التالميذ في ّ
ّ
التحصيل ّ
الدراس ّي لد يكون بسبب استبعاد تمويل مشاريد ّ
تربوية ترتكز على إعداد املعلم لتحسين أدائه وإصالح
ّ ّ
التر ّ
بوية.5
العملية
ّ
إيجابا على جودة املنتج ّ
ونستنتج ّ
جيد سينعكسان ً
مهنيا وإعداده بشكل ّ
املعلم ًّ
الت ّ
عليمي ويساهمان في تحسين
بأن تنمية
العملية ّ
الت ّ
ّ
عليمية.
ّ
 -5-1املعلم الجديد
ّ
ّ
املعلم ّالذي أمض ى في مهنة ّ
أي ّ
ّ
التعليم ثالث سنوات على األكثر في ّ
ّ
تعليمية .وفي هذا البحث
مؤسسة
تعرفه أبو كشك) بأنه
ّ
ّ
"املعلمة ّالتي تمارس مهنة ّ
ائيا ّ
املعلمة الجديدة إجر ًّ
ّ
التعليم في مرحلة رياض األطفال ولديها خبرة ثالث سنوات وما
بأنها
نعرف
دون".6

ّ
ّ
ّ
الل ّ
غوية" ،ص .739
1فتحي أحميدة وآخرون" ،دور املشرف التربو ّي في تحسين أداء معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال
2سلوى مرتض ى وحسناء أبو ّ
النور ،مدخل إلى رياض األطفال ،ص .16
3سليمان الخربوش ،التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس ،ص .2
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
4ديانا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلنجليزية في مدارس مديرية تربية وتعليم لواء عبيد نحو برامج التنمية املهنية املقدمة لهم" ،ص
حداد" ،اتجاهات معلمي ومعلمات اللغة
.146
5 Carmen Mrecado,"Recruiting and Preparing Teachers for New York Puerto Rican Communities",P. 26.
ّ
ّ
ّ
األساسية في مدارس محافظة نابلس في فلسطين من وجهات نظرهم ،ص
املهنية ملعلمي العلوم الجدد في املرحلة
6رغد أبو كشك ،االحتياجات
.35
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ّ .2
الدراسات ّ
السابقة
ّ
ّ ّ
ألهم ّية دور املشرف فقد نشأ الكثير من ّ
املعلمين ًّ
نظرا ّ
ً
مهنيا بشكل عام ،نذكر منها:
الدراسات التي ركزت على تنمية
ّ
ّ
ّ
التربية ّ
ّ
والوسطية بمحافظة إربد
والتعليم للواءي الطيبة
 -1-2دراسة (شريعة) 1التي تناولت "اإلشراف التربو ّي بمديرية
ّ
ّ
الوصفي ّ
الت ّ
ّ
حليلي ،واستخدم
ودوره في تحسين أداء املعلمين من وجهة نظر املعلمين أنفسهم" ،وفيها اعتمد الباحث املنهج
ّ
ّ
ّ
التقويمّ ،
التدريسّ ،
اتيجيات ّ
عينية ّ
التخطيط .وشملت ّ
مؤلفة من  )3مجالت :استر ّ
الدراسة  )200معل ًما ومعلمة،
استبانة
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتوصلت إلى أن دور اإلشراف التربوي في تحسين أداء املعلمين كان متوسطا من وجهة نظرهم في املجالت الثالثة ،وجاء أعلى
الحسابية كانت ملجال ّ
التدريس ويليه ّ
الحسابية لصالح مجال استراتيجيات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التقويم.
املتوسطات
التخطيط ،وأدنى
املتوسطات
ّ
ّ
ولد لوحظ أن سنوات الخبرة تلعب ً
دورا في تقدير املعلمين لدور اإلشراف التربوي في تحسين أدادهم ،فالذين تراوحت سنوات
ّ
ّ
بالنسبة ّ
ّ
ملتغير الجنس فقد كانت
بإيجابية إلى دور اإلشراف التربو ّي في تحسين عملهم .أما
خبرتهم بين  )11و  )15سنة نظروا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
أدادهن.
التناعا من الذكور في الدور الذي يلعبه اإلشراف التربو ّي في تطوير
اإلناث أكثر
ّ
ّ
ْ
نشأت بعض ّ
املعلمين الجدد ّ
لكنها أهملت مرحلة رياض األطفال ،نذكر منها:
الدراسات حول دور اإلشراف التربو ّي تجاه
ولد
ّ
الثانوية بمحافظات ّ
ّ
ّ
 .2.2دراسة (أبو ركبة) 2بهدف ُّ
تعرف دور
غزة
العملية اإلشرالية في الرتقاء باملعلمين الجدد باملدارس
ّ
وسبل تحسينها ،اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي ّ
ُ
التحليلي ،واستخدمت استبانة مؤلفة من  )4مجالت هي التخطيط،
ّ
ّ ّ ّ
مية ّ
في ،اإلجراءات ّ
ّ
الضبط ّ
عل ّ
الص ّ
والتقويم) لقياس دور مديري املدارس واملشرفين في الرتقاء باملعلمين الجدد،
التعليمية الت
ّ
ّ
التربية ّ
عشوائية ّ
ّ
املعلمين الجدد .ولد اختارت الباحثة ّ
طبقية
عينيتها بطريقة
والتعليم تجاه
إضافة إلى مقابلة تظهر دور وزارة
ّ
ّ
ّ
الد اسة ّ
أن مجال ّ
الضبط ّ
ومعلمةّ .
الص ّف ّي حصل على املرتبة األولى ،يليه مجال اإلجراءات
وتألفت من  )327معل ًما
وبينت نتائج ّ ر
التقويم وفي املرتبة األخيرة جاء مجال ّ
ثم مجال ّ
ّ
عليمية ّ
الت ّ
التخطيط.
ّ
وبحثت بعض ّ
التربوي في تنمية معلمات رياض األطفال ًّ
مهنيا ،لكنها لم ّ
تتطرق إلى املعلمات
الدراسات في دور اإلشراف
الجدد ،ومن هذه الدراسات:
ّ
ّ
-3-2دراسة (أحميدة) 3التي هدفت إلى ُّ
تعرف دور اإلشراف التربو ّي في تحسين أداء معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات
ّ
ّ
ّ
ّ
الل ّ
وتألفت ّ
عينيتها من  )213معلمة في
غوية من وجهة نظر املعلمات في األردن ،فاستخدمت املنهج املسحي الوصفي،
األطفال
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتضمن  )36عبارة .ودلت نتائج دراستها على أن املشرف التربوي يقوم
رياض األطفال ،وبنت استبانة موزعة على  )5مجالت
ّ
ّ
ّ
ّ
بدوره في كافة املجالت بنسبة متدنية ،وأنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية حول دوره في تحسين أداء معلمات رياض
األطفال تعزى ملتغيرات ّ
ّ
العلمي واملولد وسنوات الخبرة.
املؤهل
ّ
ّ
ّ
بارزاّ ،
التربو ّي ،ودوره في ّ
ويظهر من خالل ّ
حي ًزا ً
للمعلمين ،لد أخذ ّ
لكننا لم
التنمية املهنية
الدراسات أن موضوع اإلشراف
ّ ّ
ّ ّ
ّ
نقد على دراسة ّ
أن املعلمة
العربي بالرغم من
تطرلت إلى دوره في تنمية املعلمات الجديدات في رياض األطفال في لبنان والعالم
دعم ومساندة لتطوير كفاياتها ّ
الجديدة في هذه املرحلة تحتاج إلى ْ
الت ّ
عليمية وتنمية مهاراتها في تنش ة األطفال تنش ة صحيحة،
ّ
ّ
ّ
التربو ّي في ّ
التربوي .لذلك جاءت هذه ّ
وهذا ّ
التنمية ّ
الدور لد ّ
املهنية للمعلمات
الدراسة للبحث في دور اإلشراف
يؤمنه لها املشرف
1هاني شريعة" ،اإلشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة إربد ودوره في تحسين أداء املعلمين من وجهة نظرهم" ،ص .136-109
ّ
ّ
انوية بمحافظات ّ
الث ّ
العملية اإلشر ّ
ّ
2عال أبو ركبة ،دور
غزة وسبل تحسينها ،رسالة ماجستير غير
افية في االرتقاء باملعلمين الجدد باملدارس
اإلسالميةّ ،
ّ
غزة.2011 ،
منشورة ،الجامعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
3فتحي أحميدة وآخرون" ،دور املشرف التربوي في تحسين أداء معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال اللغوية" ،ص .741
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ّ
التربو ّي في ّ
إشكالية ّ
ّ
الجديدات في رياض األطفال .وفي ضوء ذلك تتبلور
التنمية
الدراسة في تحديد الدور املطلوب من اإلشراف
ّ
ّ
املهنية للمعلمات الجديدات في رياض األطفال.
 .3تساؤالت ّ
الدراسة
وتفرعت من هذه اإلشكالية ّ
عدة تساؤلت ّ
ّ
فرعية ،وهي:
ّ
• ما مفهوم اإلشراف التربو ّي؟
ّ
ّ
معلمة ّ
الروضة؟
• ما هي الكفايات التي يجب أن تمتلكها
• ما املقصود ّ
بالتنمية ّ
املهنية؟
ّ
ّ
التربو ّي في ّ
التنمية ّ
• ما درجة تقدير أفراد َّ
املهنية للمعلمات الجديدات في رياض األطفال؟
عينية الدراسة لدور اإلشراف
متغيرات ّ
ّ .4
الدراسة
ّ
• ّ
ّ
املستقل هو :اإلشراف التربوي.
املتغير
ّ
التابد هوّ :
املتغير ّ
• ّ
التنمية ّ
املهنية للمعلمات.
ّ
املتغيرات ّ
• ّ
والتي يمكن لياسها ّ
كم ًّيا فهي:
الضابطة
العلمي :وله ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جامعية – ماجستير).
حضانية – إجازة
عدة مستويات تربية
التخصص
 الخبرة ّالت ّ
عليمية :سنة – سنتان – ثالث سنوات).
الدورات ّ
 ّالت ّ
دريبية :ول دورة – من دورة إلى ثالث دورات -أكثر من ثالث دورات).
ّ
فرضيات البحث
.5
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بما أن البحث ّ
الفرضية األساس
يهتم بدراسة دور اإلشراف التربو ّي في تنمية املعلمات الجديدات في رياض األطفال ،فإن

ّ
التي نطرحها هي:
ّ
ّ
التربو ّي ّ
هناك عاللة بين األداء ّ
لهن.
املنهي للمعلمات الجديدات في رياض األطفال ودرجة مواكبة املشرف
ّ
ّ
ّ
ّ
فرضيات ،هي:
األساسية ثالث
الفرضية
ويتفرع من
ّ
ّ
عينة ّ
إحصائية بين درجات تقدير أفراد ّ
ّ
الدراسة حول دور اإلشراف التربو ّي في تنمية املعلمات
 توجد فروق ذات دللةالتدريسّ ،
الص ّف ّية ،طرق ّ
الجديدات في رياض األطفال في مجالت ّ
التقويم) تعزى ّ
التخطيط ،املنهاج ،اإلدارة ّ
ملتغير الخبرة.
ّ
ّ
عينة ّ
إحصائية بين درجات تقدير أفراد ّ
ّ
الدراسة حول دور اإلشراف التربو ّي في تنمية املعلمات
 توجد فروق ذات دللةّ
ّ
ّ
ّ
الصف ّية – طرق التدريس – التقويم) تعزى ّ
الجديدات في رياض األطفال في مجالت التخطيط– املنهاج– اإلدارة ّ
ملتغير
ّ
الت ّ
ّ
العلمي.
خصص
ّ
ّ
عينة ّ
إحصائية بين درجات تقدير أفراد ّ
ّ
الدراسة حول دور اإلشراف التربو ّي في تنمية املعلمات
 توجد فروق ذات دللةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجديدات في رياض األطفال في مجالت التخطيط– املنهاج– اإلدارة ّ
الصف ّية – طرق التدريس – التقويم) تعزى ملتغير عدد
الدورات ّ
ّ
الت ّ
دريبية.
ّ
منهجية البحث وأدواته
.6
ّ
ّ ّ
ّ
ُ
ْ
ّ
اعتمدنا في دراستنا املنهج الوصفي التحليلي ألنه يتناسب وطبيعتها ،فهو "يعنى بوصف الظاهرة وجمد الحقائق واملعلومات
واملالحظات للولوف على أسبابها ومعالجتها".1
1محمود عبد الحليم منس ي ،مناهج البحث العلمي في املجاالت التربوية والنفسية ،ص .201
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َ
ُ
ّ
ّ
املوجهة للمعلمات ،باإلضافة إلى َ
الش ّ
ّ
َّ
َّ
املؤهل
خصية
البيانات
فتضمنت الستمارة
وطبقنا أداتي الستمارة واملقابلة،
الدورات ّ
العلمي ،الخبرة ّ
عليمية وعدد ّ
َّ
دريبية)،املجالت الخمسة لإلشراف َّ
الت ّ
الت ّ
ّ
وتحددت طريقة
وتوزعت على  )35عبارة،
ّ
ُ
غالباً ،
نادرا ً
التر ّ
وأبدا)ّ .أما املقابلة َّ
دائماً ،
الخماس ّي ً
أحياناً ،
بويين في املدارس
فتوجهت للمشرفين
اإلجابة وفق مقياس ليكارت
ّ
ّالتي ّ
تم اختيارها للولوف على دورهم في تنمية املعلمات الجديدات في رياض األطفال.
 .7مجتمع ّ
ّ
وعينيته
الدراسة
ّ
تألف مجتمد ّ
الدراسة من )6مدارس ّ
ّ
خاصة في محافظة جبل لبنانّ ،
عشوائية من املدارس التي تضم
تم اختيارها بطريقة
ّ
لديهن خبرة ل ّ
عينية ّ
ّ
معلمات جديدات يعملن في رياض األطفال في هذه املحافظة .وشملت ّ
تتعدى
الدراسة  )150معلمة جديدة
ّ
الثالث سنوات ،أي ضمن الفترة من العام ّ 2017
وحتى العام .2020
ّ
ْ .8
عرض النتائج
ّ
عرض نتائج املجال ّ
ْ -1-8
األول :التخطيط
ّ
ّ
وتوصلنا إلى ّ
املعلمات الجدد في مجال ّ
َت َ
ض ّمن املجال ّ
ّ
النتائج
التخطيط،
األول  )6عبارات لقياس دور اإلشراف التربو ّي مد
ّ
التي يعرضها الجدول رلم :)1
ّ
جدول رقم ( :)1توزع إجابات العينة على عبارات مجال التخطيط
ً
ّ
ً
ً
ً
ً
دائما املجموع
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
املجال األول :التخطيط
ّ
كيفية ْ
التربو ّي إلى ّ
150
56
27
49
14
4
وضد التكرار
يرشدني املشرف
ّ
ّ
دريسية
الخطط الت
النسبة %100 %37.3 %18.0 %32.7 %9.3 %2.7
يساعدني في صياغة األهداف ّ
الس ّ
لوكية
كيفية ّ
يدربني على ّ
ّ
ّ
اليومي
التحضير
ّ
يقدم لي ملحوظات حول خططي
يساعدني في ّ
التخطيط لألنشطة
ّ
الالزمة لتنمية جوانب ّ
ّ
نمو
املتنوعة
األطفال

التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار

14
%9.3
12
%8.0
6
%4.0
12

17
%11.3
20
%13.3
20
%13.3
15

47
%31.3
49
%32.7
43
%28.7
42

28
%18.7
24
%16.0
31
%20.7
31

44
%29.3
45
%30.0
50
%33.3
50

150
%100
150
%100
150
%100
150

النسبة

%8.0

%10.0

%28.0

%20.7

%33.3

%100

14
%9.3
100
%11.1

43
%28.7
273
%30.3

16
%10.7
157
%17.4

68
%45.3
313
%34.8

150
%100
900
%100

9
التكرار
يتابد معي تنفيذ خططي
النسبة %6.0
التكرار 57
املجموع
النسبة %6.3
ّ
ُ
َ
لدرجت ْي ً
غالبا ً
ودائما) ،نجد ّأن عبارة "يتابد معي تنفيذ خططي" لد حازت على أعلى نسبة من
إذا احتسبنا النسب امل ّوية
ّ
ّ
وضد الخطط ّ
كيفية ْ
ّ
التربو ّي إلى ّ
دريسية" بنسبة ّ ،)%55أما النسبة
الت
بين العبارات  ،)%56وتليها عبارة "يرشدني املشرف
ّ
ّ
ّ
كيفية ّ
"يدربني على ّ
ّ
األلل فكانت لعبارة ّ
ّ
اليومي" وجاءت نسبتها  .)%46وتشير هذه النتائج إلى أن املشرف التربوي
التحضير
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ّ
ّ
يقوم بمهامه في مجال التخطيط مد املعلمات الجديدات في رياض األطفال بنسبة ّ
متوسطة ،أما الجانب الذي يركز عليه فهو
كيفية ْ
ّ
وضد الخطط وتنفيذها.
ّ
ّ
ْ -2-8
عرض نتائج املجال الثاني :املنهاج التربو ّي
ّ
ّ
ّ
ّ
التربو ّي ،ولد جاءت ّ
النتائج
تناول املجال الثاني  )6عبارات لقياس دور اإلشراف التربو ّي مد املعلمات الجدد في مجال املنهاج
ّ
على الشكل اآلتي:
ّ
ّ
ّ
العينية على عبارات مجال املنهاج التربو ّي
جدول رقم ( :)2توزع إجابات
ّ
ّ
املجال الثاني :املنهاج التربو ّي
يدربني على ّ
ّ
كيفية تحليل املحتوى
ّ
الت ّ
عليمي
ّ
التر ّ
بوية
يساعدني على تحديد األهداف
في املنهاج
ّ
يشركني في تنظيم خبرات تعلم خارج
الرحالت ّ
الروضة مثل ّ
ّ
والزيارات
ّ
امليدانية
ّ ّ ّ
التغلب على
يرشدني إلى كيفية
ّ
التربويّ
ّ
الصعوبات أثناء تنفيذ املنهاج
يرشدني إلى ّ
كيفية الستفادة من دليل
ّ
املعلم

التكرار
النسبة
التكرار
النسبة
التكرار

ً
أبدا
13
%8.7
7
%4.7
15

ً
نادرا
15
%10.0
17
%11.3
31

ً
أحيانا
58
%38.7
48
%32.0
54

ً
غالبا
22
%14.7
16
%10.7
14

ً
دائما
42
%28.0
62
%41.3
36

املجموع
150
%100
150
%100
150

النسبة

%10.0

%20.7

%36.0

%9.3

%24.0

%100
150
%100
150
%100
150
%100
900
%100

51
17
62
15
5
التكرار
النسبة %34.0 %11.3 %41.3 %10.0 %3.3
57
16
51
17
9
التكرار
النسبة %38.0 %10.7 %34.0 %11.3 %6.0
49
17
46
25
13
التكرار
ّ
يشركني في تقويم املنهاج التربو ّي
النسبة %32.7 %11.3 %30.7 %16.7 %8.7
297
102
319
120
62
التكرار
املجموع
النسبة %33.0 %11.3 %35.4 %13.3 %6.9
ّ
ّ
ودائما) ،نجد ّ
التر ّ
النسب امل ّوية لدرجتي ً
غالبا ً
بوية في املنهاج" لد
أن عبارة "يساعدني على تحديد األهداف
إذا احتسبنا
ّ
ّ
سجلت أعلى نسبة من بين العبارات  ،)%52وتليها عبارة "يرشدني إلى ّ
كيفية الستفادة من دليل املعلم" بنسبة ّ ،)%49أما
ّ
ّ
الرحالت ّ
ّ
النسبة ّ
الروضة مثل ّ
تعلم خارج ّ
امليدانية" بنسبة .)%33
والزيارات
األلل فكانت لعبارة "يشركني في تنظيم خبرات
ّ
ّ
ْ -3-8
عرض نتائج املجال الثالث :اإلدارة الصف ّية
ّ
ّ
ّ
التربو ّي مد املعلمات الجدد في مجال ّ
ّ
وتوصلنا إلى
التخطيط،
تألف املجال الثالث من  )5عبارات لقياس دور اإلشراف
ّ
النتائج اآلتية:
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ّّ
ّ
ّ
الصف ّية
العينية على عبارات مجال اإلدارة
جدول رقم ( :)3توزع إجابات
ّ
ً
ّّ
ً
ً
ً
ً
دائما املجموع
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
الصف ّية
املجال الثالث :اإلدارة
150
70
13
37
17
13
التكرار
ّ
يوضح لي مفهوم اإلدارة ّ
الص ّف ّية
النسبة %100 %46.7 %8.7 %24.7 %11.3 %8.7
يرشدني إلى أنشطة ّ
150
70
18
41
12
9
تحفز األطفال التكرار
على املشاركة الفاعلة
%100 %46.7 %12.0 %27.3 %8.0
النسبة %6.0
يرشدني إلى ّ
150
68
18
34
13
17
كيفية مراعاة الفروق التكرار
ّ
الفردية بين األطفال
النسبة %100 %45.3 %12.0 %22.7 %8.7 %11.3
150
49
21
57
13
10
التكرار
يطلعني على املبادئ واألساليب
ّ
الفعالة لحفظ النظام أثناء املولف
%100 %32.7 %14.0 %38.0 %8.7
النسبة %6.7
ّ
الت ّ
عليمي
يرشدني إلى ّ
150
54
19
52
16
9
كيفية توزيد الولت على التكرار
الحصة ّ
ّ
الص ّف ّية
أنشطة
النسبة %100 %36.0 %12.7 %34.7 %10.7 %6.0
750
311
89
221
71
58
التكرار
املجموع
النسبة %100 %41.5 %11.9 %29.5 %9.5 %7.7
ّ
َ
ودائما) ،نرى ّ
أن العبارة التي ّ
لدرجتي ً
غالبا ً
سجلت أعلى نسبة من بين العبارات هي "يرشدني إلى
إذا احتسبنا النسبة امل ّوية
أنشطة ّ
ّ
تحفز األطفال على املشاركة الفاعلة" بنسبة  ،)%59وتليها عبارة "يرشدني إلى ّ
الفردية بين
كيفية مراعاة الفروق
ّ ّ
ثم عبارة " ّ
يوضح لي مفهوم اإلدارة ّ
األطفال" بنسبة ّ ،)%57
النسبة ّ
األلل فكانت لعبارة "يطلعني
الص ّف ّية " بنسبة  ،)%55أما
الفعالة لحفظ النظام أثناء املولف ّ
على املبادئ واألساليب ّ
الت ّ
عليمي" بنسبة .)%47
ّ
عرض نتائج املجال ّ
ْ -4-8
الر ابع :طرق التدريس
ّ
ّ
التدريس ،وجاءت ّ
التربو ّي مد املعلمات الجدد في مجال طرق ّ
تألف املجال ّ
النتائج
الرابد من  )9عبارات لقياس دور اإلشراف
كما في الجدول رلم :)4
ّ
ّ
ّ
العينية على عبارات مجال طرق التدريس
جدول رقم ( :)4توزع إجابات
املجال ّ
الر ابع:
ً
ً
ً
ً
ً
املجموع
دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
ّ
طرق التدريس
150
64
18
44
15
9
التكرار
يدعم توجيه
األلران وتبادل
الخبرات بين
%100
%42.7
%12.0
%29.3
%10.0
%6.0
النسبة
ّ
املعلمين القدامى
والجدد
150
62
23
49
13
3
التكرار
يساعدني في
تطوير طرق
%100
%41.3
%15.3
%32.7
%8.7
%2.0
النسبة
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ّ
تدريسية وفق
ّ
ّ
الت ّ
التر ّ
بوية
غيرات
ّ
لكيفية
يرشدني
استثمار
ّ
التكنولوجيا في
ّ
التعليم
ّ
يعرفني بطرق
تدريس ّ
تنمي
مها ات ّ
التفكير
ر
لدى األطفال
ّ
يشجعني على
إعداد الوسائل
ّ
الت ّ
عليمية
املناسبة لتحقيق
أهداف املنهاج
ّ
التربو ّي
ّ
يوجنهي لتوظيف
خامات البي ة في
إنتاج وسائل
ّ
تعليمية
يرشدني لكيفية
استثمار األلعاب
ّ
التر ّ
بوية في
األنشطة
ّ
الت ّ
عليمية
يشجعني على
استخدام
األسلوب
القصص ّي أثناء
ّ ّ
علم ّ
الص ّفي
الت
ّ
ينفذ أمامي
ً
حصصا
ّ
نموذجية
يستخدم بها

التكرار

10

21

43

25

51

150

النسبة

%6.7

%14.0

%28.7

%16.7

%34.0

%100

التكرار

3

19

40

22

66

150

النسبة

%2.0

%12.7

%26.7

%14.7

%44.0

%100

التكرار

4

14

41

26

65

150

النسبة

%2.7

%9.3

%27.3

%17.3

%43.3

%100

التكرار

10

12

65

22

41

150

النسبة

%6.7

%8.0

%43.3

%14.7

%27.3

%100

التكرار

6

16

39

23

66

150

النسبة

%4.0

%10.7

%26.0

%15.3

%44.0

%100

التكرار

4

12

39

25

70

150

النسبة

%2.7

%8.0

%26.0

%16.7

%46.7

%100

التكرار

26

42

41

16

25

150

النسبة

%17.3

%28.0

%27.3

%10.7

%16.7

%100
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استراتيجيات
ّ
التدريس الحديثة
401
%29.7

510
%37.8

200
%14.8

1350
%100

164
75
التكرار
املجموع
%12.1
%5.6
النسبة
ّ ّ
ّ
ودائما) ،نجد ّ
النسبة امل ّوية لدرجتي ً
غالبا ً
التعلم
أن عبارة "يشجعني على استخدام األسلوب القصص ّي أثناء
وإذا احتسبنا
ّ
ّ
الص ّفي" لد ّ
ّ
ّ
سجلت أعلى نسبة من بين العبارات  ،)%63وتليها عبارة "يشجعني على إعداد الوسائل التعليمية املناسبة لتحقيق
ّ
ّ
األلل لعبارة " ّ
ّ
ً
ّ
نموذجية يستخدم بها استراتيجيات
حصصا
ينفذ أمامي
أهداف املنهاج التربو ّي" بنسبة  ،)%61وكانت النسبة
ّ
التدريس الحديثة" بنسبة .)%27
ّ
ْ -5-8
عرض نتائج املجال الخامس :التقويم
ّ
ّ
التقويم .وكانت ّ
املعلمات الجدد في مجال طرق ّ
ّ
النتائج
تضمن املجال الخامس  )9عبارات لقياس دور اإلشراف التربو ّي مد
كما في الجدول رلم :)5
ّ
ّ
ّ
العينية على عبارات مجال التقويم
جدول رقم ( :)5توزع إجابات
ّ
املجال الخامس :التقويم

ً
أبدا

ً
نادرا

ً
أحيانا

ً
غالبا

ً
دائما

املجموع

يرشدني إلى استراتيجيات ّ
التقويم ّالتي تسهم في تنمية مهارات التكرار
األطفال
النسبة

12

9

57

17

55

150

%8.0

%6.0

%38.0

%11.3

%36.7

%100

التكرار

13

14

62

16

45

150

النسبة

%8.7

%9.3

%41.3

%10.7

%30.0

%100

13

21

44

23

49

150

%8.7

%14.0

%29.3

%15.3

%32.7

%100

التكرار

10

19

51

19

51

150

النسبة

%6.7

%12.7

%34.0

%12.7

%34.0

%100

التكرار

13

14

40

16

67

150

النسبة

%8.7

%9.3

%26.7

%10.7

%44.7

%100

التكرار

11

21

58

20

40

150

النسبة

%7.3

%14.0

%38.7

%13.3

%26.7

%100

5

16

35

19

75

150

%3.3

%10.7

%23.3

%12.7

%50.0

%100

التكرار

10

13

52

20

55

150

النسبة

%6.7

%8.7

%34.7

%13.3

%36.7

%100

التكرار

10

15

57

15

53

150

النسبة

%6.7

%10.0

%38.0

%10.0

%35.3

%100

التكرار

97

142

456

165

490

1350

النسبة

%7.2

%10.5

%33.8

%12.2

%36.3

%100

ّ بني على صياغة األس لة ّالتي تثير ّ
التفكير
يدر

ّ
ّ
ومتنوعة التكرار
متدرجة
يساعدني في استخدام أدوات تقييم
لقياس أداء األطفال
النسبة
ّ
ّ
سلوكيات الطفل املختلفة
يساعدني على تدوين
ُيعل ُمني بضرورة توزيد األس لة على عدد أكبر من األطفال
يساعدني في تصميم أنشطة إثر ّ
ائية لبعض األطفال

ّ
ّ
الفردية بين األطفال أثناء التكرار
يوجنهي إلى ضرورة مراعاة الفروق
ّ
التقويم
النسبة
يقوم بتقويم عناصر ّ
التخطيط باستمرار
يساعدني في تحليل نتائج األطفال
املجموع
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ّ
ودائما)ّ ،
سجلت عبارة " ّ
ّ
النسبة امل ّوية لدرجتي ً
غالبا ً
الفردية بين األطفال
يوجنهي إلى ضرورة مراعاة الفروق
بعد أن احتسبنا
أثناء ّ
التقويم" أعلى نسبة من بين العبارات ّ ،)%63
ثم عبارة " ُيعل ُمني بضرورة توزيد األس لة على عدد أكبر من األطفال" بنسبة
ّ
األلل لعبارة "يساعدني في تصميم أنشطة إثر ّ
النسبة ّ
ائية لبعض األطفال" بنسبة .)%40
 ،)%55وكانت
ّ
عرض نتائج العالقة بين مجاالت ّ
ّ
الش ّ
ْ -6-8
خصية
ومتغيرات البيانات
الدراسة
ّ
 -1-6-8نتائج العالقة بين مجاالت ّ
ّ
الت ّ
عليمية
ومتغيرالخبرة
الدراسة
الحسابي والنحراف املعيار ّي للمجالت الخمسة ّ
ّ
التخطيط – املنهاج – اإلدارة ّ
ّ
الص ّف ّية – طرق
املتوسط
لمنا باحتساب
ّ
ّ
ّ
التدريس – ّ
ّ
ّ
التقويم) بحسب متغير الخبرة التعليمية سنة واحدة – سنتان – ثالث سنوات) ،ولد جاءت النتائج كما يظهرها
الجدول رلم :)6
ّ
ّ
الت ّ
عليمية
ومتغيرالخبرة
جدول رقم ( :)6إختبار ANOVAبين مجاالت الدراسة
مجاالت
الدراسة
املجال األول:
ّ
التخطيط

ّ
املجال الثاني:
ّ
املنهاج التربو ّي

ّ
املجال الثالث:
ّّ
الصف ّية
اإلدارة

املجال ّ
الر ابع:
ّ
طرق التدريس
املجال
الخامس:
ّ
التقويم
كل املجاالت

ّ
الت ّ
عليمية
الخبرة
سنة واحدة
سنتان
ثالث سنوات
املجموع
سنة واحدة
سنتان
ثالث سنوات
املجموع
سنة واحدة
سنتان
ثالث سنوات
املجموع
سنة واحدة
سنتان
ثالث سنوات
املجموع
سنة واحدة
سنتان
ثالث سنوات
املجموع
سنة واحدة

املتوسط االنحراف
العدد
الحسابي املعياري
0.91
3.35
28
1.02
3.69
40
0.89
3.71
82
0.99
3.63
150
0.95
3.66
28
0.97
3.47
40
0.93
3.40
82
0.96
3.50
150
1.09
3.61
28
1.17
3.75
40
0.86
3.47
82
1.13
3.70
150
0.86
3.64
28
0.91
3.71
40
0.66
3.44
82
0.88
3.67
150
0.97
3.65
28
1.03
3.66
40
0.89
3.09
82
1.01
3.60
150
0.81
3.59
28

الداللة
اإلحصائية
0.320

0.957

النتيجة
غير دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ً
إحصائيا

0.237

غير دالة
ً
إحصائيا

0.508

غير دالة
ً
إحصائيا

0.373
0.413

غير دالة
ً
إحصائيا
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40
82
150

3.66
3.40
3.62

0.90
0.76
0.87

سنتان
ثالث سنوات
املجموع
متغير الخبرة ّ
ونالحظ من خالل الجدول رلم ّ )6
الحسابية ملجالت ّ
الدراسة الخمسة حسب ّ
ّ
الت ّ
ّ
عليمية
املتوسطات
أن
حد ما ،كما ّ
تراوحت بين  3.09و ،3.75وهي نتيجة غير متقاربة إلى ّ
ّ
الحسابية بين املجالت الخمسة
أن أعلى ليمة في املتوسطات
التخطيط ،فمجال ّ
التدريس ،يليها مجال ّ
ثم مجال طرق ّ
ملتغير الخبرة ّ
تعزى ّ
عليمية هي ملجال اإلدارة ّ
الص ّف ّيةّ ،
الت ّ
ً
وأخيرا
التقويم
ّ
مجال املنهاج التربو ّي.
 -2-6-8نتائج العالقة بين مجاالت ّ
ومتغير ّ
ّ
ّ
العلمي
املؤهل
الدراسة
الد اسة الخمسة ّ
ّ
التخطيط – املنهاج – اإلدارة ّ
ّ
الص ّف ّية –
املتوسط
لمنا باحتساب
الحسابي والنحراف املعيار ّي ملجالت ّ ر
ّ
ّ
طرق ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التدريس – التقويم) بحسب متغير املؤهل العلمي تربية حضانية – إجازة جامعية  -ماجستير) ،وحصلنا على النتائج
غير دالة
ً
إحصائيا

اآلتية:
ومتغير ّ
ّ
ّ
العلمي
املؤهل
جدول رقم ( :)7اختبار  ANOVAبين مجاالت الدراسة
مجاالت
الدراسة
املجال األول:
ّ
التخطيط

ّ
املجال الثاني:
ّ
املنهاج التربو ّي

ّ
املجال الثالث:
ّّ
الصف ّية
اإلدارة

املجال ّ
الر ابع:
ّ
طرق التدريس

ّ
ّ
العلمي
املؤهل
ّ
حضانية
تربية
إجازة جامعي)
ماجستير
املجموع
ّ
حضانية
تربية
إجازة جامعي)
ماجستير
املجموع
ّ
حضانية
تربية
إجازة جامعي)
ماجستير
املجموع
ّ
حضانية
تربية
إجازة جامعي)
ماجستير
املجموع
ّ
حضانية
تربية
إجازة جامعي)

املتوسط االنحراف
العدد
الحسابي املعياري
0.99
3.82
27
0.97
3.73
109
1.00
3.53
14
0.99
3.63
150
0.96
3.55
27
0.96
3,48
109
0.97
3.50
14
0.96
3.50
150
1.10
3.87
27
1.05
3.87
109
1.16
3.56
14
1.13
3.70
150
0.93
3.72
27
0.88
3.79
109
0.87
3.60
14
0.88
3.67
150
1.06
3.82
27
0.98
3.64
109

الداللة
اإلحصائية
0.256

0.617

0.617

النتيجة
غير دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ً
إحصائيا

0.548

غير دالة
ً
إحصائيا

0.134

غير دالة
ً
إحصائيا
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املجال
الخامس:
ّ
التقويم

ماجستير

14

3.51

1.01

املجموع

150

3.60

1.01

ّ
3.75
27
حضانية
تربية
3.70
109
إجازة جامعي)
غير دالة
0.579
كل املجاالت
ً
إحصائيا
3.54
14
ماجستير
3.62
150
املجموع
ويدلنا الجدول رلم  )7على ّ
الحسابية ملجالت ّ
متغير ّ
الدراسة الخمسة حسب ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي لد تراوحت
املؤهل
املتوسطات
أن
حد ما ،كما ّ
بين  3.50و ،3.87وهي نتيجة غير متقاربة إلى ّ
ّ
الحسابية بين املجالت الخمسة تعزى
أن أعلى ليمة في املتوسطات
التخطيط ،فمجال ّ
التدريس ،يليها مجال ّ
ثم مجال طرق ّ
ملتغير ّ
ّ
العلمي هي ملجال اإلدارة ّ
الص ّف ّيةّ ،
ً
ّ
وأخيرا مجال
التقويم
املؤهل
ّ
املنهاج التربو ّي.
0.94
0.87
0.84
0.87

ّ
ومتغيرعدد ّ
-3-6-8نتائج العالقة بين مجاالت ّ
ّ
الدورات التدري ّبية
الدراسة
الد اسة الخمسة ّ
ّ
التخطيط – املنهاج – اإلدارة ّ
ّ
الص ّف ّية –
املتوسط
عند احتساب
الحسابي والنحراف املعيار ّي ملجالت ّ ر
الدورات ّ
التدريس – ّ
طرق ّ
متغير عدد ّ
التقويم) بحسب ّ
الت ّ
دريبية ول دورة  -من دورة إلى ثالث دورات – أكثر من ثالث دورات)،
ّ
حصلنا على ّ
النتائج التي يظهرها الجدول رلم .)8
ّ
ومتغيرعدد ّ
ّ
الت ّ
دريبية
الدورات
جدول رقم ( :)8اختبار  ANOVAبين مجاالت الدراسة
مجاالت الدراسة
املجال األول:
ّ
التخطيط

ّ
املجال الثاني :املنهاج
ّ
التربو ّي

ّ
املجال الثالث:
ّّ
الصف ّية
اإلدارة
املجال ّ
الر ابع :طرق
ّ
التدريس

املتوسط االنحراف الداللة
ّ
عدد ّ
الت ّ
دريبية العدد
الدورات
الحسابي املعياري اإلحصائية
0.96
3.03
23
ول دورة
0.81
3.45
من دورة إلى ثالث دورات 44
0.000
1.00
3.90
83
أكثر من ثالث دورات
0.99
3.63
150
املجموع
1.00
2.96
23
ول دورة
0.82
3.44
من دورة إلى ثالث دورات 44
0005
0.97
3.68
83
أكثر من ثالث دورات
0.96
3.50
150
املجموع
1.07
3.35
23
ول دورة
1.10
3.71
من دورة إلى ثالث دورات 44
0.250
1.15
3.79
83
أكثر من ثالث دورات
1.13
3.70
150
املجموع
0.89
3.33
23
ول دورة
0.107
0.84
3.67
من دورة إلى ثالث دورات 44

النتيجة
دالة
ً
إحصائيا

دالة
ً
إحصائيا

غير دالة
ً
إحصائيا
غير دالة
ً
إحصائيا
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83
150
23
44
83
150
23
44
83
150

3.77
3.67
3.08
3.60
3.75
3.60
3.15
3.58
3.77
3.62

0.89
0.88
0.99
0.90
1.04
1.01
0.90
0.73
0.89
0.87

أكثر من ثالث دورات
املجموع
ول دورة
من دورة إلى ثالث دورات
دالة
املجال الخامس:
0.019
ّ
ً
إحصائيا
التقويم
أكثر من ثالث دورات
املجموع
ول دورة
من دورة إلى ثالث دورات
دالة
0.009
كل املجاالت
ً
إحصائيا
أكثر من ثالث دورات
املجموع
ونالحظ من خالل الجدول رلم ّ )8
متغير عدد ّ
الحسابية ملجالت ّ
الدراسة الخمسة حسب ّ
ّ
ّ
الدورات
املتوسطات
أن
ّ
الت ّ
دريبية لد تراوحت بين  2.96و ،3.90وهي نتيجة متباعدة.
ّ
الت ّ
ربويين
 -7-8نتائج املقابالت مع املشرفين
ّ
السؤال ّ
ّ
األول :ما الكفايات ّالتي يجب أن تمتلكها معلمة ّ
الروضة الجديدة؟
أجمد املشرفون ّ
اجتماعية و ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مهنية.
وجدانية –
وعقلية و
شخصية
الستة على ضرورة وجود كفايات
ّ
ّ
العملية ّ
ّ
الت ّ
ّ
املعلمة الجديدة في ّ
عليمية وأثنادها؟
الروضات لبل
السؤال الثاني :كمشرف تربو ّي كيف تعمل على تنمية
ّ
العملية ّ
الت ّ
ّ
املعلمة الجديدة في رياض األطفال ًّ
عليمية،
مهنيا قبل وأثناء
أجاب  )4مشرفين بأنهم يعملون على تنمية
َ
ّ
ّ
العملية الت ّ
ّ
عليمية فقط.
تنميتهن أثناء
ومشرفين اثنين يعمالن على
ّ
ّ
ّ
ُ
الص ّف ّية – طرق ّ
املعلمة الجديدة في مجالتّ :
ّ
التربوي – اإلدارة ّ
التدريس
التخطيط – املنهاج
السؤال الثالث :كيف تساند
– ّ
التقويم)؟
ّ
اعتبر  )3مشرفين ّ
األساسية تكون ْ
ّ
عبر الحضور الصفي ،والثالثة اآلخرون أكدوا مساندة املعلمات الجدد في
أن املساندة
ّ
كل املجالت املذكورة.
ّ
ّ
ّ
الر ابع :ما أبرز ّ
السؤال ّ
املعلمة الجديدة في ّ
الروضات؟
الصعوبات التي تواجهك مد
ّ
أشار  )4مشرفين إلى ّ
أن أبرز الصعوبات هي اإلدارة ّ
الص ّ
فية .و  )2منهم أشارا إلى مشكلة اصطدام املعلمة بالوالد امليداني
يدرس ً
الذي يختلف ّ
عما َّ
نظريا في الجامعة.
ّ
ّ
للمعلمات الجدد؟ َمن يضع برامج ّ
ّ
ّ
الدورات وأهدافها؟
تدريبية
السؤال الخامس :هل تلحظ خطة املدرسة إجراء دورات
َ
ّ
يدرب فيها؟ وما دوراملعلمات األكثرخبرة في هذه الدورات؟
ومن ِ
وتوزعت إجاباتهم حول َمن يضد ّ
السؤال ب نعم)َّ .
أجاب املشرفون الستة على هذا ّ
الدورات وأهدافها بين املشرف واإلدارة.
ّأما َمن ّيدرب في ّ
الدورات ،فقد ّ
تنوعت اإلجابات بين :املنسق ،اإلدارة ،املعلمة القديمة ،والتدريب الخارجي.
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فرضيات ّ
ّ
الدراسة
 .9مناقشة نتائج
ّ
املتعلقة بالسؤال الرابد ،وهو":ما درجة تقدير أفراد ّ
عينية
لبل منالشة نتائج الفرضيات ل ّبد من منالشة النتائج
ّ
ّ ّي ّ
التنمية ّ
املهنية للمعلمات الجديدات في رياض األطفال؟"
الدراسة لدوراإلشراف التربو في
ّ
ّ
لقد أوضحت نتائج ّ
املعلمات الجديدات في رياض األطفال ًّ
مهنيا هي درجة
الدراسة ّأن درجة دور اإلشراف التربو ّي في تنمية
ّ
ّ
الحسابي لكل املجالت  .)3.62ولد يعود السبب إلى ّ
التر ّ
ّ
ّ
ّ
بويين يتعاملون مد املعلمات
أن املشرفين
املتوسط
متوسطة حيث بلغ
ّ
ّ
ً
ّ ّ
ّ
أيضا ّ
السبب ً
خطة ّ
معلمة .ولد يكون ّ
أن بعض املشرفين يركزون على الجانب
فردية لكل
الجدد بالطريقة نفسها بدل من وجود
النظري أكثر من ّ
ّ
التطبيقي.
ّ 3
ّ
والتي ّ
الشديفات  ،2)2015ودراسة َّ
توصلت
معمر ، )2011
وتتوافق هذه النتيجة مد دراسة شريعة  ،1)2019ودراسة
ّ
ّ
نتائجها إلى ّ
التربو ّي يقوم بدوره بدرجة ّ
املعلمين ًّ
مهنيا.
متوسطة في تنمية
أن اإلشراف
وتتعارض هذه النتيجة مد نتائج دراسة  ،4)Hismanoglu &Hismanoglu, 2010ودراسة )،5)Kapusuzoglu,2010
ّ
ّ
ّ
ّ
والتي ّ
املعلمين ًّ
مهنيا.
توصلت إلى ّأن اإلشراف التربو ّي يقوم بدوره بدرجة متدنية في تنمية
ودراسة أحميدة ،)2011
ّ
الفرضية األولى :
 -1-9مناقشة نتائج
ّ
إحصائية بين درجات تقدير أفراد عينية ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسة حول دور
الفرضية األولى ،على أنه" :توجد فروق ذات دللة
نصت
ّ
ّ
املعلمات الجديدات في رياض األطفال في مجالت ّ
التخطيط – املنهاج – اإلدارة ّ
الص ّف ّية – طرق
اإلشراف التربو ّي في تنمية
ملتغير الخبرة ّ
التدريس – ّ
ّ
التقويم) تعزى ّ
الت ّ
عليمية".
كل مجال من املجالت الخمسة والخبرة ّ
وأظهرت نتائج هذه الفرضية ّ
أن ليمة ّ
الت ّ
ّ
اإلحصائية بين ّ
عليمية جاءت أكبر
الدللة
وبالتالي ّ
لكل املجالت مجتمعة ّ .)0.413
فالنتيجة ّ
ّ
الجدولية ّ
تبين أنه ل توجد فروق في تنمية
من  ،)0.05إذ بلغت ليمة ألفا
ّ
ّ
ّ
ّ
املعلمات الجديدات في رياض األطفال في كافة مجالت التخطيط – املنهاج – اإلدارة الصفية – طرق التدريس – التقويم)
عليميةّ ،
خبرتهن ّ
ّ
ّ
الت ّ
فالفرضية األولى ليست صحيحة.
وبالتالي
بحسب سنوات
ّ
ولد يكون السبب هو ّ
املعلمات لليلة ومتقاربة ّ
ّ
اطالعهن على مهام اإلشراف
جدا ويحتجن إلى تدريب ولم يتم
أن خبرة
ّ
ّ
ّ
التربو ّي ،أو ّ
أسلوبا ً
التر ّ
ً
بويين لد يستخدمون
واحدا مد جميد املعلمات.
أن بعض املشرفين
ّ
ّ
إحصائية حول دور
وتتوافق نتائج دراستنا مد دراسة أحميدة  )2011التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات دللة
ّ
ّ
ّ
ملتغير الخبرة ّ
غوية تعزى ّ
الل ّ
الت ّ
عليمية.
املشرف التربو ّي في تحسين أداء معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال

1هاني شريعة" ،اإلشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة إربد ودوره في تحسين أداء املعلمين من وجهة نظرهم" ،ص .136-109
ّ
ملعلمي ّ
الت ّ
ّ
ّ
ّ
الجتماعية في محافظة املفرق"،ص .613-573
الدراسات
املعني
ربويين في تطوير األداء
2باسل الشديفات" ،دور املشرفين
ّ
ّ
ّ
3مجدي معمر ،دور املشرف التربو ّي ومدير املدرسة واألقران في دعم املعلم الجديد كما يراه املعلمون الجدد رسالة ماجستير غير منشورة)،
جامعة القدس ،فلسطين.2011 ،
4Hismanoglu, M, and Hismanoglu, S.,"Educational Supervision to the 'English Language Teachers' In Relation To Their
Professional Development Perceptions Novitas Royal Research On Youth And Language", 2010, 4(1), 16-34.
5Kapusuzolgu, S., Roles Of Primary Education Supervision In Training Candidate Teachers On Job (Master’s Thesis).
AbantIzetBaysal University, Department OfEducatio Science, Turkey, 2010.
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وتتعارض هذه النتائج مد دراسة شريعة  ،)2019ودراسة الشديفات  )2015حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة
ّ
ّ
للمعلمين تعزى ّ
التر ّ
ّ
بويين في تطوير األداء ّ
ملتغير الخبرة.
املنهي
إحصائية حول دور املشرفين
ّ ّ
الفرضية الثانية :
-2-9مناقشة نتائج
ّ ّ
ّ
عينية ّ
ّ
إحصائية بين درجات تقدير أفراد ّ
ّ
الدراسة حول دور
الفرضية الثانية على أنه "توجد فروق ذات دللة
نصت
ّ
ّ
املعلمات الجديدات في رياض األطفال في مجالت ّ
التخطيط – املنهاج – اإلدارة ّ
الص ّف ّية – طرق
اإلشراف التربو ّي في تنمية
التدريس – ّ
ّ
ملتغير ّ
التقويم) تعزى ّ
ّ
العلمي".
املؤهل
وأظهرت نتائج هذه الفرضية ّ
أن ليمة ّ
ّ
ّ
اإلحصائية بين ّ
ّ
العلمي أكبر من
واملؤهل
كل مجال من املجالت الخمسة
الدللة
لكل املجالت مجتمعة  )0.579وهي أكبر من ّ .)0.05
ّ
الجدولية ّ
وبالتالي فهذا ينفي وجود فروق في
 )0.05فقد بلغت ليمة ألفا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تنمية املعلمات الجديدات في رياض األطفال في كافة املجالت بحسب مؤهالتهن العلمية ،وبالتالي فالفرضية الثانية غير
صحيحة ً
أيضا.
ّ
العملية ّ
ّ
الت ّ
ّ
عليمية ًأيا كان مستواها العلمي ،أو
محدودية الدور الذي يوليه اإلشراف التربوي للمعلمة في
ولد يعود ذلك إلى
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن هذا اإلشراف لد ل يبث روح التعاون بين املعلمات ،أو ل يمتلك الكفايات العلمية الالزمة .ومن األسباب األخرى التي نجد
ّ
منهن ،وبالتالي ّ
املعلمات الجديدات يخترن مهنة ّ
ّأنها لد تقف وراء هذه ّ
ّ
التعليم ليس عن رغبة َّ
بعضهن ل
فإن
النتيجة ّأن بعض
ْ
ّ
ألي ّ
العلمية ،لذلك لد ل ّ
ّ
ّ
التربو ّي في هذا املجال ول يسعين ّ
تقدم.
يقدرن جهود اإلشراف
شهاداتهن
يعملن على استثمار
وتتوافق نتائج دراستنا مد نتائج دراسات :أحميدة  )2017وأبو ركبة َّ )2011
ومعمر  )2011والبلوي  )2011والشديفات
إحصائية حول دور املشرفين التر ّ
ّ
بويين في تطوير األداء ّ
املنهي
 )2015والتي أظهرت جميعها عدم وجود فروق ذات دللة
ّ
ملتغير ّ
للمعلمين تعزى ّ
ّ
العلمي.
املؤهل
ّ
إحصائية حول دور اإلشراف
وتتعارض نتائج دراستنا مد دراسة شريعة  )2019التي أشارت إلى وجود فروق ذات دللة
ّ
التدريس ّ
اتيجيات ّ
املعلمين تعزى ألثر ّ
العلمي في استر ّ
ّ
والتخطيط لصالح اإلناث.
املؤهل
التربوي في تحسين أداء
ّ ّ
الفرضية الثالثة :
 -3-9مناقشة نتائج
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
الفرضية الثالثة ،على أنه" :توجد فروق ذات دللة إحصائية بين درجات تقدير أفراد عينية الدراسة حول دور
نصت
ّ
ّ
املعلمات الجديدات في رياض األطفال في مجالت ّ
التخطيط – املنهاج – اإلدارة ّ
الص ّف ّية – طرق
اإلشراف التربو ّي في تنمية
الدورات ّ
التدريس – ّ
ّ
ملتغير ّ
التقويم) تعزى ّ
الت ّ
دريبية".
وبالعودة إلى الجدول رلم  )8نجد أن ليمة ّ
الجدولية في مجال اإلدارة ّ
ّ
ّ
الص ّف ّية بلغت  ،)0.250وفي
اإلحصائية أللفا
الدللة
َ
مجال طرق ّ
ّ
إحصائية َبين مجالي اإلدارة
التدريس  )0.107وهي أكبر من  ،)0.05وهذا ُيد ُّل على أنه ل توجد فروق ذات دللة
الدورات ّ
الص ّف ّية وطرق ّ
دريبية ّالتي خضعت لها املعلمة .بينما نالحظ أن ليمة ّ
ومتغير عدد ّ
ّ
ّ
ّ
الت ّ
اإلحصائية أللفا
الدللة
التدريس
ّ
التربو ّي  )0.005وفي مجال ّ
الجدولية في مجال ّ
ّ
التقويم ،)0.019وجاءت جميعها
التخطيط بلغت  )0.000وفي مجال املنهاج
ّ
ّ
التربو ّي ّ
إحصائية بين مجالت ّ
ّ
أصغر من  ،)0.05وهذا ّ
والتقويم ومتغير
التخطيط واملنهاج
يدل على أنه توجد فروق ذات دللة
ّ
الدورات ّ
الدورات ّ
دريبية .فنستنتج ّأنه كلما زاد عدد ّ
عدد ّ
الت ّ
الت ّ
دريبية للمعلمات الجديدات في رياض األطفال كلما ارتفعت
ّ
التربو ّي ّ
تنميتهن في مجالت ّ
ّ
والتقويم.
التخطيط واملنهاج
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ّ
ّ
عملية ّ
ولد يعود ّ
املعلمات الجديدات في رياض األطفال للتدريب على ّ
التخطيط واملنهاج التربو ّي من لبل
السبب إلى حاجة
ّ
ّ
ّ
ّ
للتقويمّ ،
بالنسبة ّ
َّ
والش ّ
ّ
ّ
اإلشراف التربو ّي
فإن األسباب التي لد
واليومية .وكذلك األمر
هرية
السنوية
ليتمكن من إعداد الخطط
ّ
ّ
تبدلت وبات عليها املشاركة في إعداد أدوات ّ
النتيجة هي ّ
تفسر هذه ّ
املعلمة ّ
ّ
التقييم التي تتناسب مد أطفال مرحلة
أن أدوار
ّ
ّ ّ
ّ
اتيجيات ّ
عتمد هي في ّ
رياض األطفال .كما ّأن استر ّ
والطرق ّالتي يجب أن ُت َ
مستمر ،وكلما لام اإلشراف التربوي
تطور
التقويم
ّ
ّ
ّ
ّ
التقويم ّالتي تواكب ّ
اتيجيات ّ
الت ّ
مهنيا على استر ّ
املعلمة ًّ
طور والعلوم ،كلما تمكنت املعلمة من تقويم األطفال بشكل
بتنمية
صحيح.
ّ
ّ
متوسطات
إحصائية بين
وتتوافق نتائج دراستنا مد دراسة النجار  )2014التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات دللة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
غوية تعزى ّ
الل ّ
ملتغير عدد الدورات الت ّ
درجات معلمات رياض األطفال حول
دريبية .ولم
تطويرهن في مجال تنمية مهارات األطفال
ّ
ّ
نعثر على دراسات تتعارض نتائجها مد نتائج دراستنا حول دور اإلشراف التربوي في تنمية املعلمات الجديدات في رياض األطفال
الدورات ّ
ملتغير عدد ّ
تعزى ّ
الت ّ
دريبية.
ّ
الت ّ
ربويين :
مناقشة نتائج املقابالت مع املشرفين
ّ
ّ
نصت على ّ
والتي ّ
ّ
أن "هناك عاللة بين األداء ّ
املنهي للمعلمات الجديدات في رياض األطفال
الفرضية األساس
بالعودة إلى
ّ
ّ
ّ
بويينّ ،
ودرجة مواكبة املشرف التربو ّي ّ
فإننا نجد ،ومن خالل تحليل إجابات املشرفين التر ّ
ّ
الفرضية كانت
بأن هذه
لهن"،
ّ
العملية ّ
عليميةّ ،
الت ّ
ّ
وتبين
صحيحة .فمن الواضح ّأن املعلمة الجديدة في رياض األطفال تعاني من صعوبات في بداية انطاللتها في
ّ
وبالتالي ّ
عليميةّ .
للتخفيف من نسبة املشاكل ّ
دريبية وغيرها ّ
الدورات ّ
ّ
مهنيا عبر ّ
الت ّ
الت ّ
التربو ّي يعمل على تنميتها ًّ
فإن
أن اإلشراف
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
التربو ّي بتنميتها ًّ
مهنيا.
املنهي كلما لام اإلشراف
يتحسن أداؤها
املعلمة الجديدة
االقتراحات :
ّ
توصلت إليه ّ
على ضوء ما ّ
الدراسة من نتائج ،فإننا نقترح ما يلي:
ّ
ّ
التر ّ
بويين ّ
ُ
املعلمات الجديدات في مرحلة رياض األطفال ً
نظرا لنعكاس ذلك على
أهم ّية أكثر في تنمية
إيالء املشرفين
•
ّ
تنمية شخصية األطفال.
ّ
ً
أهدافا وإجراءات ّ
ّ
محددةً ،
بناء على تقويم احتياجاتها.
تتضمن
• تطوير برامج لدعم املعلمة الجديدة في رياض األطفال
ٍ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
والتي من شأنها أن تخفف ّ
تطبيقية ّ
ّ
الصعوبات التي تواجه اإلشراف التربوي
عملية أكثر في كليات التربية
• إدراج مواد
ّ
ّ
حد سواء.
واملعلمين الجدد على ٍ
الرسمية في محافظة جبل لبنان ْ
• إجراء دراسة مماثلة ُت ّ
طبق في املدارس ّ
وعقد مقارنة مد نتائجها.
ً ّ
• إجراء دراسات حول املوضوع نفسه ولكن في محافظات ومناطق أخرى من لبنان أو ّ
خصوصا وأننا لم نقد
أي بلد آخر
ّ
ّ
ً
على دراسات ّ
عربية ّ
تحديدا.
تطرلت إلى دور اإلشراف التربوي في تنمية املعلمات الجديدات في رياض األطفال
قائمة املصادرواملراجع :
ّ
ّ
انوية بمحافظات ّ
الث ّ
العملية اإلشر ّ
ّ
 .1أبو ركبة عال) ،دور
غزة وسبل تحسينها،
افية في االرتقاء باملعلمين الجدد باملدارس
ّ
ّ
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.2011 ،
ّ
ّ
 .2أبو كشك رغد)،االحتياجات ّ
املهنية ملعلمي العلوم الجدد في املرحلة األساسية في مدارس محافظة نابلس في فلسطين
ّ
الوطنية ،نابلس.2013 ،
من وجهات نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح
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ّ
ّ
ّ
الل ّ
غوية من
 .3أحميدة فتحي) وآخرون" ،دور املشرف التربو ّي في تحسين أداء معلمات رياض األطفال في تنمية مهارات األطفال
وجهة نظر معلمات رياض األطفال في األردن" ،مجلة جامعة دمشق ،2011 ،مج ،27ع.2
 .4بدر سهام)،مدخل إلى رياض األطفال .عمان :دار املسيرة للنشر.2009 ،
 .5البلوي مرزولة)،دوراملشرف التربوي في تنمية املعلمين الجدد ً
مهنيا في منطقة تبوك التعليمية من وجهة نظرهم ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة مؤتة ،عمان.2011 ،
ّ
ّ
ّ
مديرية تربية وتعليم لواء عبيد نحو برامج ّ
ّ .6
ّ
ّ
التنميةّ
حداد ديانا)"،اتجاهات معلمي ومعلمات اللغة اإلنجليزية في مدارس
ّ
ّ ّ
املهنية ّ
الت ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنسانية ،2019 ،ع.42
ربوية
األساسية للعلوم
كلية التربية
املقدمة لهم"،مجلة
 .7الخربوش سليمان) ،التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس .اململكة العربية السعودية :وزارة التربية والتعليم.2005 ،
ّ ّ
ّ
التربية ّ
ملعلمي ّ
التر ّ
ّ
ّ
ّ
والتعليم
الجتماعية في مديرية
الدراسات
املعني
بويين في تطوير األداء
 .8الشديفات باسل)" ،دور املشرفين
ّ
ّ
الش ّ
الغربية في محافظة املفرق" ،مجلة جامعة دمشق ،2015،مج ،31ع.1
مالية
للواء البادية
 .9شريعة هاني)" ،اإلشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية بمحافظة إربد ودوره في تحسين أداء
املعلمين من وجهة نظر املعلمين أنفسهم" ،املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية ،نيسان  ،2019ع.9
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التعليم ّ
والرعاية املبكرة
األمريكية لبرامج
الوطنية
اإلدارية للهيئة
إمكانية تطبيق املعايير
صبحية) ،درجة
 .10العبودي
ّ
َّ
ومعيقات تطبيقها في إدارة رياض األطفال في عمان من وجهة نظر املديرات واملعلمات ،رسالة ماجستير غير منشورة،
ّ
جامعة الشرق األوسط ،األردن.2019 ،
 .11مرتض ى سلوى) وأبو ّ
النور حسناء)،مدخل إلى رياض األطفال .2 ،دمشق :منشورات جامعة دمشق.2008 ،
ّ
ّ
ّ
 .12معمر مجدي)،دور املشرف التربو ّي ومدير املدرسة واألقران في دعم املعلم الجديد كما يراه املعلمون الجدد ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس ،فلسطين.2011 ،
 .13املنس ي محمود) ،مناهج البحث العلمي في املجاالت التربوية والنفسية ،اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية.2011 ،
ّ .14
الناصر عالء) ،اإلدارة واإلشراف والتعليم الثانوي ،2 ،بيروت :دار الكتب العلمية.2018 ،
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املوحّدون من النصارى عرب التاريخ
The Almohads are Christians throughout history
 ماليزيا،جامعة املدينة العاملية/محمد أحمد عبد املطلب عزب.د
Dr. Mohamed Ahmed Abd El Moteleb Azab/Al-Madinah International University, Malaysiya
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:ملخص
 إذا التاريخ املسيحي بأجمعه لم ينحرف، يرصد هذا البحث تتابد مسيرة التوحيد وبقاءها بين بعض املسيحيين عبر التاريخ
. عن املسار التوحيدي ألصل الديانة
صحيح أن هذا التوحيد ليس هو التوحيد الخالص الذي ابتعث هللا تعالى به الرسل وأنزل به الكتب إل أنه مخالف ملا آلت
.إليه الفرق النصرانية وولعت فيه بعد
. التوحيد – الطوائف – التاريخ- النصارى:الكلمات املفتاحية

Abstract:
This research monitors the continuity of the process of monotheism and its survival among some Christians
throughout history, if Christian history as a whole has not deviated from the monotheistic path of the origin of
the religion.It is true that this monotheism is not the pure monotheism with which God, the Most High, sent
the Messengers and revealed the Books with it, except that it is contrary to what the Christian sects reached
and fell into after
key words: Christians - monotheism - sects – history.
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مقدمة:
بعث هللا تعالى املرسلين كلهم إلى الخلق يدعونهم إلى توحيد هللا وحده ،ونبذ ما سواه من اآللهة واألنداد ،لال هللا تعالى:
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ّ ُ َّ َ ُ ً َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
َّ ُ َ
اجت ِن ُبوا الطاغوت} .)1
{ولقد بعثنا ِفي ك ِل أم ٍة رسوال أ ِن اعبدوا َّللا و
وأكد نبينا صلى هللا عليه وسلم علي ذلك لائال« :األنبياء إخوة لعالت ،أمهاتهم شتى ودينهم واحد» ،)2والتأكيد على
هذا الجانب وإبرازه ل يحتاج إلى تفصيل وإطناب ،إذ صار كاملعلوم علم اليقين.
َّ
ُ
ً
والتضت حكمة هللا تعالى أن تظل رسالة التوحيد سائرة في الخلق ،ل تنمحي بالكلية ،وإن للت؛ لكنها ل تختفي أبدا؛ ألن
باختفادها انمحاء العالم وذهاب أثره ،لال شيخ اإلسالم :الدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إل ما أشرلت عليه شمس الرسالة
ً
موجودة فيهم فإذا درست ُ
ُوأ ّس َ
آثار الرسل من األرض وانمحت
س بنيانه عليها ول بقاء ألهل األرض إل ما دامت آثار الرسل
بالكلية َّ
خرب هللا العالم العلوي والسفلي وألام القيامة) .)3
ُ
من هنا كانت مسيرة التوحيد عبر القرون ل تنقطد ،لكن الكشف عن آثار بقادها من األهمية بمكان ،ونعرض في
السطور البحثية اآلتية عن طائفة املوحدين من املسيحيين عبر القرون ،وهي سطور تأتي في النقا واملبحث اآلتية:
أهمية البحث:
ً
تكمن أهمية هذا البحث في كونه محاولة جادة للولوف على مسيرة التوحيد عبر القرون بين أتباع الديانة املسيحية ،وأن
نهر الديانة رغم تعكره بالتثليث ،وعبادة البشر ،أل إن هناك من ظل على الديانة الصافية لم تفتنه الكثرة املنجرفة تجاه تيار
ُ
الكفر بالواحد األحد ،وادعاء الولد والصاحبة له ،وفي ذاك دحض لشركيات النصارى التي يدعي أربابها أنها ديانة املسيح  -عليه
ُ
وشريعته التي ُ
صلب من أجلها ،وهذه األهمية كانت لها أسباب ظاهرة.
السالم-
• أسباب اختياراملوضوع
لهذا املوضوع أسباب عدة ،فباإلضافة ألهميته التي سلفت إل أن األسباب التي دفعت لدراسته تكمن في اآلتي:
 -1أهمية تتبد مسيرة التوحيد بين أتباع الديانة النصرانية ملا فيه من تأكيد عملي على كون الرسالت اإللهية التي جاء بها
الرسل واحدة.
 -2أهمية الكشف عن املوحدين من املسيحيين نظرا لتغلب التثليث والكفر باهلل على أتباع الديانة النصرانية.
 -3تتبد مسيرة التوحيد عند النصارى في األزمنة الحديثة وسبل التعاون معهم.
 -4النتباه بالدور الخطير الذي لامت به الكنيسة في التصدي لرسالة التوحيد ،وكيف كانت حائال وسدا منيعا ضد القائلين
به.
• الدراسات السابقة
حفلت النصرانية وأتباعها بدراسات ل حصر لها ،ولعل في كون علم مقارنة األديان أحد العلوم الذي وضعته الحضارة
اإلسالمية لخدمة اإلنسانية والكشف عن الزيف والحق والسمات املشتركة بين األديان ،والسمات املشتركة بين البشر ،كان
من لوازمه دراسة النصرانية؛ إل أن الدراسات في معظمها در ٌ
اسات مقارنة ،أو دراسات وصفية ،والدراسات الوصفية اعتنت

 )1النحل.36 :
َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
َ ُْ
ْ
َ
ْ
اب مريم ِإ ِذ انتبذت ِمن أه ِلها} [مريم" ]16 :برلم )3443
 )2أخرجه البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب لول هللا{ :واذكر ِفي ِ
الكت ِ
 )3مجموع الفتاوى ،لبن تيمية ،املحقق :عبد الرحمن بن محمد بن لاسم ،الناشر :مجمد امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية،
اململكة العربية السعودية ،عام النشر1416 :هر1995/م.)101 /19 :
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في معظمها برصد تيار النحراف حتى وصول النصرانية لدائرة الشرك واملروق والخروج بالكلية من دين هللا تعالى والنحراف
عن هدي السماء.
ويمكننا أن نسوق في هذا كل الدراسات التي كتبها أئمة اإلسالم األعالم ،كاإلمام األشعري 324هر) ،والقاض ي عبد
الجبار 415هر) ،واإلمام ابن حزم 456هر) واإلمام الشهرستاني 548هر) ،وابن تيمية 728هر) ،وابن القيم 751هر)...وغيرهم،
وما كتبه هؤلء هي دراسات بعضها وصفي والغالب أنه نقد لنصوص النصارى املقدسة ،ويمكننا في ذات السبيل أن نشير لعدة
دراسات هي:
 -1كتاب دراسات في األديان اليهودية والنصرانية" ،لسعود بن عبد العزيز الخلف" ،نشرته مكتبة أضواء السلف ،الرياض،
اململكة العربية السعودية ،وطبد عدة طبعات ،وهذا الكتاب يتحدث عن اليهودية والنصرانية ،والجزء الذي خصصه
للنصرانية ،يرجد للدراسة الوصفية فقد تحدث عن تعريفها ومصادرها ،وشعائرا والعوامل التي أدت إلى انحرافها ،والفرق
املعاصرة ،وهو يختلف عما نحن بسبيله ههنا.
 -2العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةر "ملحمد بن طاهر التنير البيروتي" ،بتحقيق "دمحمد عبد هللا الشرلاوي" ،وهو
يتحدث عن العقيدة النصرانية واملظاهر الشركية التي تكتنفها في كل عقائدها ،والكتاب عبارة عن ثمانية عشر فصال ،كلها
منالشات للوثنيات النصرانية ومظاهر النحراف ،صدر الكتاب عن دار الصحوة بالقاهرة بدون تاريخ.
َ
 -3هللا َج َّل جالل ُه واحد أم ثالثة؟ مؤلفه هو "د منقذ بن محمود السقار" ،الناشر :دار اإلسالم للنشر والتوزيد ،والكتاب
يبدو تأريخا للعقائد النصرانية ،ومنالشة لبعض لضاياهم العقدية ،متعرضا لنشأة عقيدة التثليث عندهم ،ومختتما
بالعبادات الكاثوليكية.
وبالجملة فلم تزل الكتابات الراصدة للعقائد النصرانية ،أو العقيدة النصرانية طول الزمن ،والذي فتق هذا هو
القرآن الكريم الذي أسس ملنهج الحوار والنقد ألباطيل املفترين ،وأيا كانت الدراسات املتعلقة بالديانة فكل ما كتب يدخل
ضمن الدراسات السابقة ،ويبقى عنوان البحث فريدا عنها ألنه يتناول أمورا لم يتم تسليط الضوء عليها ومعالجتها ضمن دراسة
متفردة.
• إشكالية البحث
املشهور عن النصرانية أنها ديانة شركية وأتباعها كذلك لاطبة ،وهذه حقيقية شاعت على خالف الوالد ،فلم يزل بين
أتباعها من تمسك بالتوحيد هلل تعالى ،ورفض فكرة التثليث التي تعود لجذور أدخلها املهرطقون من ديانات ون َح ٍل بشرية من
الهند والصين ،واملقارنات التي لامت بين بعض الشعائر والعقائد النصرانية ،والشعائر والعقائد الهندية القديمة تثبت أنها
تعود لها بالقطد واليقين.
ً
لكن بقي املوحدون النصارى  -تتناللهم األزمنة وتتقاذفهم الديار واألوطان -للة لليلة لكنها لم تمحى وتنتهي من بين حملة
النصرانية املؤمنين برسالة املسيح الرسالة البشرية ،واملؤمنين بها على مستوى اإللهية التي اختلقوها.
من هنا كان تتبد خطى املوحدين داخل هذه الديانة من األهمية بمكان.
• منهج البحث:
هذا البحث استعمل الباحث ف يه املنهج الوصفي الستقرائي ،حيث تتبد الظاهرة ،واستقص ى جوانبها ،وربما تطلب األمر
َ
تحليلها أو َ
نقدها ،وكل ذلك في حدود اإلطار الكمي للبحث.

65

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 77يوليو 2021 -

تمهيد :التعدد (الشركية) عقيدة طارئة على البشر:
ً
إذا كانت فطرة اإلنسان املجردة شاهدة بتوحيد الخالق وأنه ل يتصور أحد أن ينشأ املرء في صحراء بعيدا عن الخلق،
فيجد نفسه ينطق بالشهادة بإلهية غير هللا تعالى ،إنه يتوجه تلقاء نفسه لخالقه ،من هنا كان الشرك كالحالة الطارئة على
الفطر السليمة ،وإذا كان الشرك لد استقر في البشر على نواحي وأمور عدة ،وله صور شتى فليس هذا يعني أنه كان أصال،
َ
َ
َ َ ّ ُ َ َ ْ َْ
َ ُ َّ
َُ ّ
ولنتأمل لول هللا تعالى على لسان شر الخلق إبليس لعنه هللاَ { :وأل ِضل َّن ُه ْم َوأل َم ِن َي َّن ُه ْم َوآل ُم َرَّن ُه ْم فل ُي َب ِتك َّن آذان األن َع ِام َوآل ُم َرَّن ُه ْم
َ َ ُ َ ّ َّ َ ْ َ َّ
َّللا} [النساء ،]119 :فسارت وسوسته في الخلق تؤتي أكلها بين من انتكست فطرهم وضعفت نفوسهم ،وفي لول
فليغ ِي ُرن خلق ِ
َ َ َّ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ َّ ُ َّ
ين َو ُم ْنذر َ
النب ّي َين ُم َب ّشر َ
ين} [البقرة ]213 :لال ابن كثير :عن ابن عباس ،لال :كان
ِِ
هللا تعالى{ :كان الناس أمة و ِ
ِ
احدة فبعث َّللا ِ ِ
ِ
بين نوح وآدم عشرة لرون ،كلهم على شريعة من الحق .فاختلفوا ،فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين .)1
فالشرك طارئ وليس أصيال في الخلق ،بل هو مما أدخله الشيطان على بني آدم ،بوسوسته لهم بالكفر باهلل تعالى،
َّ
وكان ذلك بأناة وخطوات ل تكل :انتقل بهم من أمر لغيره؛ حتى وط َن الشرك فيهم ،لال شيخ اإلسالم :ولم يكن الشرك أصال في
اآلدميين بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد هلل لتباعهم النبوة .)2
وجاء في دائرة املعارف األمريكية" :لقد ْ
بدأت عقيدة التوحيد  -كحركة لهوتية  -بداية مبكرة ًّ
جدا في التاريخ ،وفي
حقيقة األمر فإنها َتسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنينَّ ،إن الطريق الذي َ
سار من أورشليم  -مجمد تالميذ املسيح
َّ
مسيحية واحدة  -من النادر
األوائل  -إلى نيقية  -حيث ُعقد املجمد املسكوني األول عام )325؛ ملحاولة التفاق على عقيدة
بأنه كان ً
القول َّ
ً
مستقيما.
طريقا
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
بدلة التعليم املسيحي َّ
األول فيما يتعلق بطبيعة هللا،
إن عقيدة التثليث التي أل َّرت في القرن الرابد امليالدي ،لم تعكس
لقد كانت  -على العكس من ذلك  -انحر ًافا عن هذا التعليم؛ ولهذا فإنها َّ
تطورت ضد التوحيد الخالص" .)3
ُ ُّ
الخلق كلهم بالضطرار؛ ولذا
فالتوحيد هو أصل ما شرعه هللا تعالى لعباده ،وأصل ما فطرهم عليه ،وهو الذي عليه
طالبهم هللا تعالى به ،وألزمهم به ،وجعل الثواب والعقاب عليه ،وجعل جزاء املوحدين يفوق كل جزاء ،فالتوحيد هو مقدمة كل
خير ،وهو باب كل فضيلة ،ول ولوج على هللا تعالى بغيره البتة ،وهو يوافق الفطرة ول يصادمها ،بل غيره من اآللهة واألنداد
املختلفة هو ما يخالف الفطرة ويجانب النفوس املستقيمة.
من هنا كان ما سلف يقودنا للحديث عن النصرانية في مهدها ،وأول وجودها ،فقد تقرر لدينا من خالل األدلة
القرآنية ،واألحاديث واآلثار أمران :
األول :أن التوحيد فطرة إنسانية في نفوس الخلق.
الثاني :أن التوحيد أصل دعوة املرسلين.
وهذا الثاني يدفعنا لتناول مسيرة التوحيد في النصرانية األولى وهو موضوع املبحث اآلتي:
املبحث األول :رسالة عيس ى عليه السالم دعوة إلى التوحيد:
لم تختلف رسالة نبي هللا عيس ى عليه السالم عن أصول الرسالت اإللهية في ش يء ،وصدق فيها لول نبينا صلى هللا عليه
وسلم« :أنا أولى الناس بعيس ى ابن مريم في الدنيا واآلخرة ،واألنبياء إخوة لعالت ،أمهاتهم شتى ودينهم واحد» .)4

 )1تفسير ابن كثير ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيد ،الطبعة :الثانية 1420هر  1999 -م )569 /1
 )2مجموع الفتاوى )106 /20
 )3نقال عن1/#_ftn62644/0https://www.alukah.net/sharia/ :
َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
َ ُْ
ْ
َ
اب مريم ِإ ِذ انتبذت ِمن أه ِلها} [مريم " ]16 :برلم .)3443
 )4البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب لول هللا تعالى{ :واذك ْر ِفي ِ
الكت ِ
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لال ابن حجر :معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائد( ،)1ويوضح شيخ اإلسالم
األمر أكثر فيقول :الرسل متفقون في الدين الجامد لألصول العتقادية والعملية فالعتقادية كاإليمان باهلل وبرسله وباليوم
اآلخر والعملية كاألعمال العامة)(.)2
وإذا كان النصارى يؤمنون بالعهدين للكتاب املقدس؛ أعني :العهد القديم ،والعهد الجديد ،فكالهما اشتمل على
نصوص التوحيد التي ل تقبل التأويل ،فمن نصوص العهد القديم :لتعلم أن الرب هو هللا ل إله غيره) (" .)3فاعلم اليوم وألبل
بقلبك أن هللا هو اإلله في السماء من فوق وعلى األرض من تحت وليس غيره"(، )4وجاء فيه أيضا" :اسمد يا إسرائيل :إن الرب
إلهنا ٌّ
رب واحد"(.)5
أما في العهد الجديد فمن النصوص الدالة على وحدانية هللا تعالى :ما جاء في إنجيل يوحنا" :هذه هي الحياة األبدية؛ لبد
أن يعرفوك :أنت اإلله الحقيقي وحدك ،ويسوع املسيح الذي أرسلته"(.)6
ً
وفي إنجيل لولا" :أيها املعلم الصالح ،ماذا أعمل ألرث الحياة األبدية؟ فقال له يسوع :ملاذا تدعوني صالحا؛ ليس أحد
ً
صالحا إل واحد؛ هو هللا!!" .)7
وفي لولا أيضا" :وأصعده إبليس إلى جبل مرتفد ،وأراه في لحظة من الزمن جميد ممالك العالم ،ولال له :أعطيك هذا
السلطان كله ،ومجد هذه املمالك ،ألنه من نصيبي ،وأنا أعطيه ملن أشاء!! فإن سجدت لي يكون كله لك .فأجابه يسوع :ابتعد
عني يا شيطان ،يقول الكتاب :للرب إلهك تسجد ،وإياه وحده تعبد" .)8
ً
وهكذا صارت دعوة التوحيد في مبدأها مد كلمة هللا "عيس ى" عليه السالم ،دعوة توحيدية خالصة ،لم ينقضها
ادعاءات القوم وما اختلقوه وتوهموه أن اختالف "عيس ى" في خلقه دليل على إلهيته ،فإن القرآن أبطل هذه الحجة ،فإذا كان
ُ
"عيس ى" إلها ألنه خلق من غير أب ،فاألولى "آدم" عليه السالم؛ فإنه خلق من غير أب ول أم.
لكن انحراف البشر عن سننن املرسلين كأنه لانون في الخلق ،من هنا جرى على رسالة عيس ى بعد رفعه ،ما جرى على
الرسالت اإللهية األخرى من تحول مجراها وبعدها عن أصل ما جاءت به الرسل ،وهو ما يسولنا لعرض جوانب النحراف
من خالل املبحث اآلتي:
املبحث الثاني :املجامع الكنسية األولى وموقفها من العقيدة:
املجامد عبارة عن اجتماعات عقائدية من حيث األصل مهمتها النظر في صياغة معتقدات النصارى ،وعادة يتم الدعوة إليها
ٌ
بدعة تسري بين املؤمنين بالنصرانية تتبناها شخصية فاعلة ،ولعلنا نقف على إشارة بالغة األهمية
عند حدوث أمر جلل أو ٍ
أوردها صاحب كتاب لصة الحضارة بقوله" :وملا افتتحه في مدينة كنستانس في الخامس من نوفمبر عام  1414لم يحضره إل
عدد لليل ممن دعوا إليه من البطارلة الثالثة ،والكرادلة التسعة والعشرين ،ورؤساء األسالفة الثالث والثالثين ،واألسالفة
الخمسين ،وعلماء الالهوت الثالثمائة ومندوبي الجامعات األربعين ،واألمراء الستة والعشرين ،والنبالء املائة واألربعين
 )1فتح الباري لبن حجر .)489 /6
 )2مجموع الفتاوى .)159 /15
 )3التثنية 35 :4
 )4التثنية .39 :4
 )5التثنية .6
 )6يوحنا .3/17
)7الكتاب املقدس :لو .)18 :18
)8املرجد السابق لو .)5 :4
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والقساوسة األربعة اآللف .ولو أن هؤلء جميعا لد حضروا لكان هذا املجلس أكبر مجلس في تاريخ املسيحية وأهم ما عقد من
مجالسها منذ مجلس نيقية عام  )325الذي ألر عقيدة التثليث في الدين املسيحي) .)1
ولد بدأت املجامد منذ عهد "لسطنطين الكبير" ،ولتما بدأت املسيحية تأخذ طريقها كديانة مسموح بها في الدولة،
وهذه املجامد كانت لضرورات تخص اإليمان والعقيدة ،وإن كانت تطرلت ألمور أخرى تتعلق بالتنظيم الكنس ي .)2
ويختلف النصارى في عدد املجامد ،فبعضهم يعترف بما ل يعترف به اآلخرون ،وعددها يصل لعشرين مجمعا ،لكن
أهم هذه املجامد هي املجامد السبعة األولى وهي كاآلتي:
 .1مجمد نيقية األول سنة  )325م.
 .2مجمد القسطنطينية األول  381م.
 .3مجمد أفسس  431م.
 .4مجمد خلقدونية 448م.
 .5مجمد القسطنطينية الثاني  553م.
 .6مجمد القسطنطينية الثالث  680م.
 .7مجمد نيقية الثاني  787م.
والكنائس األرثوذكسية تعترف بثالثة منها هي "نيقية" و"القسطنطينية" و"أفسس األول" ،وهذه عليها إجماع من جميد
الكنائس.
لقد كان لهذه املجامد دور بارز وخطير في تحريف مسار العقيدة النصرانية ،وإلرار الباطل واملرذول من العقائد ،وهي
التي جعلت اإلله بشرا ،ولم تخجل أن تجعل له صاحبة وولدا ،ولعلنا نقف على هذا املسار بجالء من خالل املبحث اآلتي:
املبحث الثالث :أريوس والعقيدة:
َ
َ
ْ َ ً
َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
َ ْ
َّللا ل َو َجدوا ِف ِيه اخ ِتالفا
لقد تضاربت عقائد النصارى تضاربا مخجال ،وصدق فيها لول هللا تعالى{ :ولو كان ِمن ِعن ِد غي ِر ِ
َ
ك ِث ًيرا} [النساء.]82 :
فلما اكتنفتها األهواء ودخلتها ألوال البشر ،وتحكمت فيها عقولهم حلت فيها السنة اإللهية :أن كل ما كان من عند
غير هللا فيما يتعلق باإليمان والكفر ل يمكن أن َيق َّر على لرار أو يثبت على حال ،وأن الخالف فيه ل يتولف في زمن ،ول يقر
على كيف.
ففي وسط العقائد املختلفة والفرق املتضاربة التي بعضها يؤله املسيح وأمه ،أو يؤله املسيح فقط ،أو يدعي وجود
ثالثة آلهة-أعلن آريوس-أحد لساوسة كنيسة اإلسكندرية  -صرخته املدوية بأن املسيح عليه الصالة والسالم ليس أز َّليا ،وإنما
ً
هو مخلوق من األب ،وأن األبن ليس مساويا لألب في الجوهر.
يقول صاحب املجامد الكنسية) عن أريوس :ولد في القيروان سنة 270م ،ولد بدأ في إعالن تعاليمه الفاسدة في عهد
البابا بطرس خاتم الشهداء ،وتنحصر التعاليم في إنكار لهوت املسيح ،وأنه غير مساو لألب في الجوهر ،وحاملا ولف البابا على
هرطقته حاول إرجاعه عن تعاليمه الفاسدة ،وملا لم يقبل أعلن حرمانه .)3

 )1لصة الحضارة .)24 /22
 )2انظر :املجامد الكنسية ،األنبا يؤانس الكلية اإلكليركية الالهوتية لأللبا األرثوذكس ،ص .5
)3املجامد الكنسية ،ص .8
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والحقيقية التي أخفاها صاحب الكتاب املذكور أن أريوس لم يكن مكتفيا بنفي لهوت املسيح فقط ،بل كان األمر في
نفي لهوتيته ،واعتقاد وحدانية هللا الخالق األجل سبحانه وتعالي.
فنفي أريوس إللهية املسيح ل يساوي شي ا ،فاليهود ينفون عنه اإللهية ونفيهم ل يساوي شي ا ،ألنهم يعتبرونه ابن زنا –
لبحهم هللا تعالى – لكن َّ
املعول كان في تمسكه بتوحيد الخالق  -جل وعز-
وسنرى في اآلتي أن أول لرار للمجمد الذي انعقد بسببه كان يتعلق بتوحيده وثباته على التوحيد ،وهذه الحقيقية
يؤكدها ابن حزم بقوله :كان لسيسا باإلسكندرية ومن لوله التوحيد املجرد وأن عيس ى عليه السالم عبد مخلوق وأنه كلمة هللا
تعالى التي بها خلق السموات واألرض) .)1
لقد انتهى املجمد الذي كان سبب الدعوة إليه ألوال وآراء أريوس التوحيدية ،التي اعتبرها املضللون آراء بدعية ناشزة،
وكفر محض وضالل مبين ،فانحياز اإلمبراطور الجامد لألسالفة والكرادلة للقول بألوهية املسيح ،وكانت لرارات املجمد
النهائية كاآلتي:
 -1لعن آريوس الذي يقول بالتوحيد ونفيه وحرق كتبه ،ووضد لانون اإليمان النيقاوي األثناسيوس ي) الذي ينص على
ألوهية املسيح.
ً
 -2وضد عشرين لانونا لتنظيم أمور الكنيسة واألحكام الخاصة باألكليريوس.
 -3العتراف بأربعة أناجيل فقط :متى ،لولا ،مرلس ،يوحنا) وبعض رسائل العهد الجديد والقديم ،وحرق باقي األناجيل
لخالفها عقيدة املجمد .)2
من هنا ندرك خطورة وضد "أريوس" الذي كانت آراؤه مدعاة لالجتماع في أول مجمد كنس ي عاملي ،وكانت أولى لرارات
املجمد هي لعن "أريوس" ملا كان عليه مذهبه التوحيدي.
والذي يظهر لي أن "أريوس" لم يكن ليتبوأ هذه املكانة التي تستدعي هذا الجتماع لو لم يكن على ديانة متينة ،فضال
عن كونها تجتلب األتباع من كل الطبقات بما فيها رجال الدين ،ويظهر أن اتجاه النحراف تخوف من سيادة مذهب "أريوس"
وانتشاره ،فسارع بعقد هذا املجمد الكارثة.
ويقول صاحب تاريخ "األمة القبطية" في بيان سبب الالئمة ،وسبب ما يراه بدعة وذنبا :الذنب ليس على "أريوس" بل
ً
على ف ات أخرى سبقته في إيجاد هذه البدع؛ فأخذ هو عنها .ولكن تأثير تلك الف ات لم يكن شديدا كما كان تأثير "أريوس"
ُ
الذي جعل الكثيرين ينكرون سر األلوهية ،حتى انتشر هذا التعليم وهم" . )3
وإذا كان صاحب تاريخ األمة القبطية يرى خطورة بادية "ألريوس" ،وحضورا طاغيا بين أتباعه ،وأرضا وطي ة ملذهبه
ودعوته ،فإن هذا يدعونا للولوف على "األريسيين" بعد "أريوس" وهو املبحث اآلتي:
املبحث الرابع :األريسيون بعد أريوس:
لعلنا نجد ما كانت عليه دعوة "أريوس" ونستشف خطورتها كما سبق في كونه كان سببا مباشر في عقد أول مجمد كنس ي،
ً
ويلفت الشيخ محمد أبو زهرة في حديثه عنه لدعوته املكينة بقوله" :كان هذا الرجل في مصر داعية لوى الدعاية ،جري ا فيها،
ُ
واسد الحيلة ،بالغ األدب ،لد أخذ على نفسه مقاومة كنيسة اإلسكندرية فيما تبثه بين املسيحيين من ألوهية املسيح وتدعو
ُ
ً
ً
ً
إليه ،فقام هو محاربا ذلك ،مقرا بوحدانية املعبود ،منكرا ما جاء في األناجيل مما يوهم تلك األلوهية) .)4
)1الفصل في امللل واألهواء والنحل ،لبن حزم ،مكتبة الخانجي  -القاهرة .)47 /1
 )2أطلس األديان ،سامي عبد هللا ،مكتبة العبيكان 1435 ،4هر .256
 )3تاريخ األمة القبطية  ،نقال عن محاضرات في النصرانية  ،ص.122
 )4محاضرات في النصرانية ،محمد أبو زهرة ،الناشر :دار الفكر العربي – القاهرة ،الطبعة :الثالثة  1381هر  1966 -م ص.)123 :
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أما آثار دعوته فيبدو أنها وجدت صدى كبيرا بين من يدعوهم ،والظاهر أن القول بألوهية املسيح ملا كان لول نشازا في
البشر آنذاك ،فكانت دعوة التوحيد هي األكثر لبول بين املدعويين" :لقد التف حول أريوس األنصار ،وكثر أتباعه في شرق
اإلمبراطورية حتى ساد مذهبه التوحيدي كنائس مصر واإلسكندرية وأسيو وفلسطين ومقدونيا والقسطنطينية وأنطاكية
وبابل ،مما أثار بطريرك اإلسكندرية بطرس ضده ولعنه وطرده من الكنيسة ،وكذلك فعل خلفه البطريرك إسكندر ،ثم
الشماس إثناسيوس" .)1
ويالحظ أنه حتى بعد اضطهاد أريوس ،واتهامه بالكفر والولوف أمام دعوته ومذهبه التوحيدي أن ما كان يدعو إليه
لم ينته بقرارات املجمد ،فيذكر ابن كثير أن بعد مجمد نيقية" :تفردت الفرلة التابعة "لعبد هللا بن أريوس" الذي ثبت على أن
"عيس ى" عبد من عباد هللا ورسول من رسله ،فسكنوا البراري والبوادي ،وبنوا الصوامد والديارات والقاليات ،ولنعوا بالعيش
الزهيد ،ولم يخالطوا أول ك امللل والنحل" .)2
فقد ظل ً
بناء على ذلك أتباع "أريوس" زمنا بعيدا ،امتد ملا بعد البعثة النبوية ،ويدل على ذلك ما أورده ابن تيمية من
رسالة الحسن ابن أيوب التي بعث بها ألخيه وكان الحسن نصرانيا أسلم ،ومما جاء برسالته لوله :وملا نظرت في مقالت النصارى
وجدت صنفا منهم يعرفون باألريوسية ،يجردون توحيد هللا ،ويعترفون بعبودية "املسيح" عليه السالم ول يقولون فيه شي ا مما
يقوله النصارى من ربوبية ول بنوة خاصة ول غيرهما ،وهم متمسكون بإنجيل املسيح مقرون بما جاء به تالميذه والحاملون
ً
ً
عنه ،فكانت هذه الطبقة لريبة من الحق مخالفة لبعضه في جحود نبوة "محمد" صلى هللا عليه وسلم ودفد ما جاء به من
الكتاب والسنة) .)3
فقوله مخالفة لبعضه في جحود نبوة "محمد" صلى هللا عليه وسلم يعني أنها كانت موجودة شاهدة للرسالة ،متمسكة
بالتوحيد رافضة للنبوة املحمدية ،مما يعني أن األريسيين لم ينته عصرهم "بأريوس" ذاته.
ومما يؤكد ذلك ما لال ابن حزم في تعداد أصناف وفرق النصارى والحديث عن بعض ملوكهم" :كان منهم "مقدونيوس"
وكان بطريركا في القسطنطينية بعد ظهور النصرانية أيام "لسطنطين بن لسطنطين" باني القسطنطينية وكان هذا امللك
أريوسيا كاتبه وكان من لول "مقدونيوس" هذا التوحيد املجرد وأن "عيس ى" عبد مخلوق إنسان نبي رسول هللا كسائر األنبياء
عليهم السالم وأن "عيس ى" هو روح القدس وكلمة هللا عز وجل وأن روح القدس والكلمة مخلولان خلق هللا كل ذلك" .)4
إن دعوة "أريوس" ظلت ممتدة ،يتناللها األخالف عن األسالف ،ولم تنته بعد ،وينقل الشيخ "محمد أبو زهرة" عن
"ابن البطريق" لوله" :في ذلك العصر غلبت مقالة "أريوس" على القسطنطينية ،وأنطاكية وبابل ،واإلسكندرية" ،وأسيو لد
علمت أن كنيستها كانت موحدة"
ويقول في بيان اإلسكندرية ومصر بعد اإلجمال السابق "فأما أهل مصر واإلسكندرية فكان أكثرهم أريوسيين ،فغلبوا
على كنائس مصر واإلسكندرية وأخذوها ،ووثبوا على "اثناسيوس" بطريرك اإلسكندرية ليقتلوه ،فهرب منهم واختفى".
ُ
رؤساء موحدون يستمسكون بالتوحيد ويحثون على الستمساك به ،وكلما ولي أسقف
ولد كان على كثير من الكنائس
ً
غير موحد ثاروا به ،وهموا بقتله ،وهذا "ابن البطريق" يقص علينا أن "بطريق" بيت املقدس لم يكن موحدا فيثور عليه

 )1املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة .)569 /2
 )2البداية والنهاية إحياء التراث .)120 /2
 )3الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لبن تيمية ،تحقيق :علي بن حسن وزمياله ،الناشر :دار العاصمة ،السعودية ،الطبعة :الثانية1419 ،هر
1999 /م .)91 /4
 )4الفصل في امللل واألهواء والنحل .)47 /1
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املوحدون ،ويهمون بقتله فيهرب منهم ،فيقول في ذلك "وثب أهل بيت املقدس ،من كان منهم أريوسيا على "كورلس" أسقف بيت
ً
املقدس ليقتلوه ،فهرب منهم ،فصيروا "أرالليوس" أسقفا على بين املقدس ،وكان أريوسيا" .)1
وبهذا نعلم أن مذهب "أريوس" كان هو مذهب العموم الغالب ،ومذهب غيره كان مذهب السلطان الذي انتصر فيما
بعد بسيفه على كل من خالفه" .)2
املبحث الخامس :عقيدة التوحيد بعد قسطنطين:
يعد "لسطنطين" املعروف في املصادر النصرانية بر" :لسطنطين العظيم" واحدا من أهم الشخصيات التي حولت مسار
النصرانية لديانة شركية ،وخطورة "لسطنطين" تكمن في كونه فرض العقيدة بسيف السلطان ،وتحولت النصرانية الشركية
بعده إلى والد مأل الطباق.
ولعل من نافلة القول-وهو مما سبقت اإلشارة إليه-أن نقول :إنه كان صاحب الدعوة لنعقاد أخطر املجامد الكنسية وهو
الذي تبنى لراراتها.
بعد "لسطنطين" تولى المبرطورية "يوليانوس الوثني" ،فجاهر بعبادة األصنام ،وسلم الكنائس للنصارى الوثنيين ،ثم
خلفه اإلمبراطور "يوبيانوس" 363م) ،فأكمل ما بدأه سلفه ،وعادى األريوسيين ،وفرض عقيدة النصرانية الوثنية ،ومما لاله
ً
مخاطبا شعبه وأركان دولته " :إذا أردتم أن أكون امبراطوركم كونوا مسيحيين مثلي" ،ثم َّ
حرم مذهب األريوسيين ،وتبنى لرارات
نيقية ،وطلب من األسقف "أثناسيوس" أن يكتب له عن حقيقة الدين املسيحي الذي كان لد أجبر الناس عليه لبل أن يقف
على حقيقته ،ولد تم القضاء على األريوسية بقوة السيف ،فقد حكم مجمد نيقية بنفي "آريوس" وحرق كتبه وبإعدام من
يتستر عليها ،ونفذ هذا في أتباعه في القرن التالي كما نقل القس "منس ى يوحنا" بقوله :أيام "ثيوديسيوس الثاني" صدر أمر
باست صال األريوسية وإبادتها بموجب لانون تقرر في السلطنة الرومانية .)3
وبهذا كانت ديانة التوحيد هي املقصودة بالست صال ،واملوجه ألتباعها أنواع الشرور ،ولقي املتمسكون بها أسوأ
َّ
املعاملة ،حتى تهاوت وللت وذهب أكثر املؤمنين بها بفعل الضطهاد وتطاول األزمنة ،لكن على الرغم من ذلك ،فإنها لم تنطفئ
انطفاء املصباح إذا انفصل عنه التيار ،بل بقيت لها زروع بدت كالزهرات املتفردة في حدائق الشوك ،ويظهر هذا مما في حديث
عياض بن حمار املجاشعي ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،لال ذات يوم في خطبته " :أل إن ربي أمرني أن أعلمكم ما
جهلتم ،مما علمني يومي هذا ،كل مال نحلته عبدا حالل ،وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ،وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن
دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللت لهم ،وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ،وإن هللا نظر إلى أهل األرض ،فمقتهم عربهم
وعجمهم ،إل بقايا من أهل الكتاب)4 »...
لال النووي رحمه هللا :املقت أشد البغض واملراد بهذا املقت ،والنظر ما لبل بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملراد
ببقايا أهل الكتاب البالون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل .)5
 )1محاضرات في النصرانية ،ص.131 :
 )2توجد في مصر في بعض مناطق الصعيد طوائف تسمى باإلخوة ،لابل الباحث بعضهم وتحدث إليهم ،وهم يكفرون الكنائس ،وهم على عقيدة
التوحيد ،ولد صرح لي أحدهم أنه ل يفصلهم عن اإلسالم سوى أنهم ل يعترفون بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم ،وشرائعهم بها مشابهة كبيرة
لبعض ما عندنا من تشريعات ،والعجيب أنهم ل يصلون في الكنائس ،ويعتبرون الدفن فيها محرما...وهم موجودون في بعض لرى محافظة املنيا
بصعيد مصر.
 )3انظر ،طائفة املوحدين من املسيحيين عبر القرون ،أحمد عبد الوهاب ،مكتبة وهبة القاهرة 1400،هر1980 ،ص 30وما بعدها،،و هللا جل
جالله واحد أم ثالثة؟ ص.)189 :
 )4أخرجه مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار .)2865
 )5شرح النووي على مسلم .)197 /17
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فاملفهوم من هذا أن هناك من بقي على الديانة الحق لم تعصف به أضاليل الكافرين ،وجلدهم في نشر الشرك
وتوطينه بين الناس ،ولصة سلمان الفارس ي رض ي هللا عنه فيها دليل والعي لهذا ،نمسك عنها لطولها(.)1
لكن هل انتهت الديانة النصرانية إلى إطباق مطلق بين أتباعها على الشرك باهلل تعالى واعتقاد ألوهية املسيح عليه
السالم أو بنوته ؟
لعلنا نعرض لهذا في املبحث اآلتي:
املبحث السادس :املوحدون في القرون األخيرة:
لعل حركة اإلصالح الديني لد خففت تباعا من سلطان الكنيسة ،فقد بدأت العقائد التي تصدت لها في الظهور من جديد:
فر بدأت عقيدة التثليث بالهتزاز ،وهو ما َّ
عبر عنه "لوثر" بقوله" :إنه تعبير يفتقد إلى القوة ،وإنه لم يوجد في األسفار" .فيما
لال عنه "فالبر" في كتابه "تاريخ املوحدين"" :إن "كالفن" لد أعلن لانون اإليمان الذي صدر عن مجمد نيقية كان يناسبه أن
ً
يغنى كأغنية بدل من أن يحفظ كبيان عن العقيدة".
ً
وعندما ألف "كالفن" كتابه "خالصة العقيدة" 1541م) لم يذكر فيه التثليث إل نادرا) .)2
أما في العصور املتأخرة فقد أصبحت ظاهرة الفكر التوحيدي في ظل الدراسات النقدية والكشوفات العلمية الدليقة
موجودة وتتعالى يوما بعد يوم.
إن املصادمة الصارخة للعقل والفطرة التي ينبض بها الكتاب املقدس سطوره وفقراته جعلت املتعمقين فيه يفرون
منه إما إلى اإللحاد وإما إلى القول بنقيض ما يسعى إليه ،وفي دائرة املعارف األمريكية ذكر ملجموعة من املبادئ نقلها عنها عدد
من املراجد ،وهي تتلخص في اآلتي:
 -1إن عقيدة التوحيد سوف ل تقبل أي معتقد ليل إنه صدر عن شخصية عظيمة في التاريخ ،أو أنه وجد في كتاب ليل
إنه مقدس ،إنها تبجل فكر "يسوع الناصري" وتعترف بعظمة حكمته لكنها تنكر أن "يسوعا" كان معصوما من الخطأ.
ول شك أن هذا العنصر يجرد "املسيح" عليه السالم من إلهيته التي ادعاها له املبطلون من النصارى.
 -2لقد لدمت اعتراضات لوية ضد عقيدة لهوت "يسوع املسيح" ،إن الكتاب املقدس لم يقل بذلك ،كما أن "يسوع" فكر
في نفسه كزعيم ديني هو "املسيا" وليس كإله.
 -3إن كنيسة املوحدين تعتبر الكتاب املقدس تسجيال ليما للخبرات اإلنسانية ،وهي تصر على أن كاتبيها كانوا معرضين
للخطأ ،ولهذا السبب فإن أغلب األجزاء الرئيسية للمعتقدات املسيحية لد رفضت.
وهذا العنصر يشير من طرف خفي إلى كون الكتاب املقدس صدر عن أشخاص ولد منهم الخطأ في تدوينه والتدخل
فيما يشتمل عليه.
 -4إن املوحدين يعتقدون أن العقيدة الدينية ملي ة بالحركة ،إنها وسيلة للتعامل مد املسائل التي تختص بالوجود اإلنساني
كله .إن التعليم الالهوتي الذي ل يمس الحياة في أي نقطة يفتقد ليمته الدينية.
وهذا العنصر يش ي بالقصور الواضح في التعاليم املقدسة في الديانة ،ومن طبيعة املقدس الذي يجب اعتقاد كماله:
أن يمس كل جوانب الحياة ،وإذا أهمل شي ا منها غدا غير مقدس ،ملا فيه من القصور.

 )1انظر :مسند أحمد  -عالم الكتب .)441 /5
 )2هللا جل جالله واحد أم ثالثة د .منقذ بن محمود السقار ،الناشر :دار اإلسالم للنشر والتوزيد ،الطبعة :األولى 1428 ،هر  2007 -م ص.)191 :
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 -5إن الثالثة ألانيم تتطلب ثالثة جواهر وبالتالي ثالثة آلهة ..إن األسفار لم تعط أي مستند لالعتقاد في التثليث .إن نظام
الكون يتطلب مصدرا واحدا للشرح والتعليل ل ثالثة .لذلك فإن عقيدة التثليث تفتقد أي ليمة دينية أو علمية .)1
لقد اعتقد التالميذ أن "يسوع" مجرد إنسان ،إذ لو كان عند أي من "بطرس" أو "يهوذا" أية فكرة على أن "يسوع" إله ملا كان
هناك تفسير معقول إلنكار "بطرس" "ليسوع" وما كان هناك تبرير لخيانة "يهوذا" .إن اإلنسان ل يمكن أن ينكر أو يخون كائنا
إلهيا له كل القوى.
وتواصل دائرة املعارف األمريكية سرد ما يمكن اعتباره مبادئ توحيدية فيها ثورة على معتقدات النصارى لدى
الطوائف فتقول:
 -6إن الحقيقة املزعومة أن "يسوع" مات من أجل خطايانا وبهذا ولانا لعنة هللا إنما هي مرفوضة لطعا .إن العتقاد في أن
موت "يسوع" كان له هذه النتيجة إنما يعني الطعن في أخالق هللا.
 -7إن هللا يجب أل يعرف عن طريق اللعنة بل عن طريق الحلم والحكمة واملحبة.
 -8إن املوت الدموي على الصليب من أجل إطفاء لعنة اإلله لهو أمر منالض للحلم اإللهي والصبر والود واملحبة التي ل
نهاية لها.
 -9إن املوحدين ينظرون إلى "يسوع" باعتباره واحدا من لادة األخالق الفاضلة للبشر.
 -10إنه لو كان إلها فإن املثل الذي ضربه لنا بعيشته الفاضلة يفقد كل ذرة من القيمة؛ حيث إنه يمتلك لوى ل نملكها.
إن اإلنسان ل يستطيد تقليد اإلله .)2
وبهذا النقد الالذع ألهم أسس املسيحية ،والذي يتوافق في كثير من جوانبه والرؤية اإلسالمية للعقيدة وللمسيح عليه
السالم ،فإن هذا الكالم يعد أساسا لويا لفكرة التوحيد ،التي تبلورت مؤخرا لدى بعض الشخصيات واملجامد العلمية ودوائر
املعارف.
إن لولهم :إن املوت الدموي على الصليب من أجل إطفاء لعنة اإلله لهو أمر منالض للحلم اإللهي والصبر والود
ُ َ
َ َ ََُ ُ َ َ ََُ ُ َ
وه َول ِك ْن ش ِّب َه ل ُه ْم} [النساء.]157 :
واملحبة التي ل نهاية لها) وانظر لهذا الكالم في ضوء لوله تعالى{ :وما قتلوه وما صلب
أما لولهم :إن كنيسة املوحدين تعتبر الكتاب املقدس تسجيال ليما للخبرات اإلنسانية ،وهي تصر على أن كاتبيها كانوا
َّ
َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ً ْ ُ
َّللا } [التوبة]31 :
معرضين للخطأ فهو لم يبعد عما جاء في تفسير لول هللا تعالى{ :اتخذوا أحب َارهم و ُرهبان ُهم أ ْربابا ِمن دو ِن ِ
ُّ
محرم أو َّ
أحلوه مما هو َّ
حرموه مما هو حالل .)3
وما كانت عبادتهم في الحقيقية إل اتباعا ملا
وبهذا نجد أن خط التوحيد ترسخ منذ تم النتباه له في حركة اإلصالح الديني ،ثم غدا مد األزمنة املتأخرة في حكم الحقيقية
املقررة علميا.
لكن هل كان لهذا انعكاس حقيقي على املواطنين النصارى في بعض البالد النصرانية؟ ،هذا ما أعرض له في املبحث
اآلتي:
املبحث السابع :املوحدون في بعض دول أوربا:
يمكننا الحديث عن املوحدين في بعض الدول األوربية كبولندا بالحديث عن حركة السوسينيانية

 )1انظر :طائفة املوحدين من املسيحين عبر القرون ،ص ،37و مناظرة بين اإلسالم والنصرانية ص)165 :بتصرف واختصار.
 )2انظر املرجعين السابقين بتصرف واختصار .نقال عن :دائرة املعارف األمريكية ،جر ،27ص.301- 300
)3الترمذي ،أبواب تفسيرالقرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،باب :ومن سورة التوبة  ،)3095ولال غريب ،وحسنه األلباني.

73

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 77يوليو 2021 -

فالحركة استطاعت بقيادة "فوستوس" أن تحصل على أكبر نجاح في بولندا ،وتمركزت في مدينة "راكوف" وهناك وضعت
األساس للثالوث املقدس وجمد "فوستوس" الذين شايعوه في نكران الثالوث ،وشكل طائفة دعاها طائفة اإلخوة البولنديين،
ٌ
حرمان من الكنيسة الكاثوليكية عام 1638واضطروا للجوء إلى "ترانسفليا"  )1ثم
واهتموا بالش ون التهذيبية حتى ولد عليهم
أرغمهم البرملان بعد ذلك سنة 1658م على اعتناق الكاثوليكية ،إل من ّ
فر منهم إلى هولندا وإنجلترا ،وهناك التقوا مد الفارين
َ
من األندلس بعد سقوطها في يد امللكين الكاثوليكيين «فردنند» و«إيزابيال"  )2واضطراراهم للجوء إلى "ترانسفليا".
وفي "ترانسلفانيا" وهي إلليم يقد في "رومانيا" ازدهر التوحيد كما تذكر دائرة املعارف األمريكية ،وكان من املوحدين
املشهورين "فرانسيس داود" ،الذي كانت له تحولت شتى انتهت إلى إيمانه بالتوحيد.
لكن تعرضت كنيسة "ترانسلفانيا" لالضطهاد تحت حكم الحتالل النمساوي ،وظل أمر التوحيد محمول على يد الشجعان
مثل "ميخائيل إبراهام" ثم عادت مراسم التسامح بعد ذلك وأليمت عاللات بين املوحدين هنا واملوحدين في بريطانيا ،ثم عاللة
مد املوحدين في أمريكا .)3
وأخيرا يقول بعض الباحثين ":إن مصادر التوحيد لهذه اململكة مجهولة ،والظاهر أنها من بقايا األريوسيين وأن حياتهم
ً
في غابة إلليم «ترانسلفانيا» النائي َو َ
مقتهم شر التسلط الكاثوليكي ،ومن املحتمل جدا وجود عاللة لهم باملسلمين" .)4
وهو أمر ل شك فيه فالتصال األوربي باملسلمين األندلسيين لد عزز مكانة التوحيد عندهم ودفعهم للثورة على
التعاليم الكنسية املصادمة للفطرة ،على أن أمر التوحيد لم يقتصر على "ترانسفليا" و"بولندا" بل امتد لدول أخرى ،فقد
ظهرت العقيدة التوحيدية في أوروبا الغربية ،ول سيما في "هولندا" و"بريطانيا" ،ومنها إلى "أمريكا" ضمن الخليط الناتج من
ُ
األفكار التي شهدها عصر التنوير األوروبي الذي ت َع ٌّد حركة التوحيديين أحد روافده ،كما تعد أحد املستفيدين من ثورته.
ً
في األندلس املسلمة كان التواصل الثقافي مستمرا خاصة مد أوروبا الغربية ،ل سيما الجزر البريطانية التي كادت أن تسلم،
حيث يتحدث التاريخ عن إسالم أحد ملوكها ،وكذلك إسالم ملك النرويج ،وملا استطاعت الكاثوليكية استرداد "البرتغال"
و"أسبانيا" من املسلمين ،وألامت محاكم التفتيش ،لجأ كثير من أصحاب الفكر ّ
الحر إلى أوروبا الغربية ،ل سيما "هولندا" التي
ظهرت فيها العقيدة التوحيدية بوضوح إلى جانب العقائد األخرى املتحررة من ربقة الكنيسة الرومانية.
لقد كانت هولندا متسامحة لحد كبير مد الفكر الحر ،كما عملت املطابد الهولندية على طبد كتب الفكر الحر دون
خوف من سطوة الحرمان التي رفعتها الكنيسة في وجه كل من خرج عن اإلطار الذي رسمته ،وأصبحت "ليدن" مركزا للحرية،
وصارت مركزا للتوحيد ،ونقد الكتاب املقدس.

)1املوسوعة العربية امليسرة ،مادة سوسنيان ) ص 1930
2)http://midad.com/article/198408/%D%8A%7D%84%9D%85%9D%88%9D%8AD%D%8AF%D%88%9D86%9%D%85%9D86%9-%D%8A%7D%84%9D%86%9D%8B%5D%8A%7D%8B%1D89%9%D%8A%3D%8B%5D%88%9D%84%9D%87%9D85%9-%D%88%9D%8A%7D%82%9D%8B%9D%87%9D85%985%9تاريخ الزيارة %D%85%9D%8B%9D%8A%7D%86%9D%8A%7D%8AA%D%87%9D2020/10/14
)3السابق ص 44وما بعدها
النصارى
املوحدون
الرابط
انظر
معاناتهم..
والعهم..
أصولهم..
من
)4
اآلتي-86%9D%88%9AF%D%8AD%D%8D%88%9D%85%9D%84%9D%7A%8/%D198408http://midad.com/article/:
-89%9D%1B%8D%7A%8D%5B%8D%86%9D%84%9D%7A%8-%D86%9D%85%9%D
-85%9D%87%9D%9B%8D%82%9D%7A%8D%88%9-%D85%9D%87%9D%84%9D%88%9D%5B%8D%3A%8%D
85%9D%87%9AA%D%8D%7A%8D%86%9D%7A%8D%9B%8D%85%9%D
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أما الحكومات فقد أسهمت في تسكين تيار التوحيد بأن عينت للجامعات أصحاب الفكر املتحرر وكان منهم "شولتن"،
و"تييليه" و"كنن".
والتوحيديون في هولندا كثر ،ولكنهم لم يتركوا كنائسهم ولكنهم لوثريون إصالحيون وتوج األمر في هولندا بإنشاء
الجمعية الدولية للحرية الدينية وصار البلد مركزا للحرية الدينة املتحررة .)1
املبحث الثامن :املوحدون في أمريكا:
لقد مر بنا سابقا تعرض الكنيسة في "ترانسلفانيا" لالضطهاد تحت حكم الحتالل النمساوي ،وأليمت عاللات بين
املوحدين في "أمريكا" ،فاملوحدون في "أمريكا" صاروا ظهيرا لبعض الحركات التي تم اضهادها في بالدها.
ّ
"األبرشانية" في "أمريكا" في "تشابل كينج" في "بوسطن" ،حيث
كان القبول الرسمي األول لإليمان بالتوحيد من جانب
لام "جيمس فريمان "بتدريس عقيدة التوحيد في عام  ،1784وكان لد عين ً
رئيسا للجماعة في السابق ولام بتنقيح كتاب الصالة
َ
وفقا ملذهب املوحدين في عام .)2 1786
يعتبر القس "جوزيف بريستلي"  )1804 -1733من أشهر املوحدين ،صحيح أنه لم يكن أمريكيا لكنه لجأ إليها بعد
تعرضه لالضهاد وحرق بيته ،وفي كتابه "تاريخ تحريفات املسيحية "رفض املعجزات وسقو آدم ،وكفارة املسيح ،وعقيد
الثالوث ،وذهب إلى أن هذه العقائد كلها تحريفات أدخلت أثناء تطور املسيحية؛ إذ ل وجود لها في تعاليم املسيح والرسل اإلثنى
عشر .ولم يبق من املسيحية في "بريستلي" غير اإليمان باهلل املبني على شهادة للقصد اإللهي ،وملا سافر "ألمريكا" ألام كنائس
في "فيالدفيا" وما حولها وتوفي عام 1804م.
ومن املوحدين األمريكيين أيضا" :وليام اليري تشاننج"  ،،)1842 -1780درس الالهوت في "بوسطن" وبدأ ينتقد الالهوت
التثليثي سرا ،ومن ألواله :نعتقد بعقيدة الوحدانية هلل تعالى ،وإننا نعترض على عقيدة التثليث التي وإن كانت تعترف بوحدانية
هللا إل أنها تهدمها عمليا .)3
ٌ
جذور عقائدية مسيحية ،حيث ينحدرون من مسيحيين
كان للموحدين األوائل بالكنيسة التوحيدية األمريكية
رافضين للتثليث ظهروا في فترة اإلصالح الديني البروتستانتي أبرزهم الطبيب اإلسباني "ميقوالسيرفيت" واملفكر اإليطالي
"فاوستوسوزيني" والفيزيائي اإلنجليزي "إسحاق نيوتن" ...بينما يمتاز املوحدون العامليون املعاصرون بنهجهم التعددي ،فقد
يكون أتباعها إلحاديين أو إلهيين أو يتبعون عقيدة أخرى بين هذين الطرفين.
ظهرت الجمعية التوحيدية العاملية ) (UUAومقرها "بوسطن "عام  1961كدعم للجمعية التوحيدية األمريكية التي
تأسست عام  1825والكنيسة التوحيدية األمريكية التي تأسست عام  .1866ويقطن معظم أعضادها بالوليات املتحدة ،كما
انفصل املجمد التوحيدي الكندي عنها سنة .)4 2002

)1دائرة املعارف األمريكية ،نقال عن طائفة املوحدين من املسيحيين عبر القرون ،ص  47 -46بتصرف
2)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8AA%D%88%9D%8AD%D8%9A%D%8AF%D8%9A%D%8A9_(%D%85%9D%8B%3D9
8%A%D%8AD%D8%9A%D%8A)9
 )3الحوار السالمي املسيحي املبادئ التاريخ املوضوعات األهداف ،بسام عجك ،دار لتيبة 1998 ،ص .330
4)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8AA%D%88%9D%8AD%D8%9A%D%8AF%D8%9A%D%8A9_%D%8B%9D%8A%7D9
%84%D%85%9D8%9A%D%8A#9cite_note-2
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لقد استحوذ التوحيد عمليا على كثير من الوعاظ في "نيوانجلند"  )1وامتد للجنوب والغرب وتأسست كنائس للتوحيد في
"بلتيمو"ر و"واشطن"و"بفلو" وأماكن أخر ،واجتذبت عقيدة التوحيد بعض القادة األمريكيين منهم "وليم الري شاننج" وكانت
له موعظة عام  1819م كانت من أبرز املواعظ عن عقيدة التوحيد ،وتعد من أعظم الوثائق التي كتبت في أمريكا .)2
وتكونت جمعية التوحيد األمريكي ،لكن تركزت الكنائس التوحيدية في "نيوانجلند" ،وتقرر بعض اإلحصاءات أن عدد
الكنائس التوحيدية في أمريكا وصل إلى  370كنيسة ،وتذكر دائرة املعارف األمريكية أن عددا من القسس التوحيديين تلقى
تعليمه في جامعة هارفارد .)3
تعقيب ال بد منه:
ً
ً
َ
فعل منطقي لتصرفات الكنيسة ،فالكنيسة احتكرت
إن حركة اإلصالح الديني التي لامت في أوربا كانت نتيجة حتمية ورد ٍ
الدين واحتكرت معه العلم ،وأصبح تفسيرها للعلم والنظريات العلمية تفسيرا مقدسا ،فأوجد هذا ردة حقيقية عنها وعن
تعاليمها إذ لم تجد الفصل بين املقدس ،وغير املقدس ،بين الثابت واملتطور ،والعلم من لبيل املتطور ،ألن له آلت تطور معارف
الباحث فيه.
وملا ثبت على وجه اليقين خطأ الكنيسة في تفسير العلم انتقل النظر إلى ما تحمله من مقدس في الدين ،فكان نقد
ً
ً
ٌ
تعاليم الكنيسة والكتاب املقدس ضرورة حتمية ،ويضاف لذلك أن عقيدة التثليث والصلب والفداء عقيدة تخالف املنطق
والعقل ،فما الذي يحول بين هللا وبين العفو دون هذه املذبحة الفارغة التي اختلقها َم ْن َّادعاها؟!! ،يقول الكاتب األمريكي
"فالتون أورسلور"" :إن فكرة املسيح املخلص ما هي إل أسطورة يهودية ترددها معظم الشعوب القديمة" .)4
من هنا كان التوحيد هو ألرب املفاهيم للباحثين عن الحقيقية ،وألرب للعقل والفطرة ،في مقابل التثليث املصادم
لكليهما.
ويمكن أن نقول :إن نزوع العلماء والعقالء للتوحيد هو نزوع طبيعي وعودة حقيقية للفطرة السليمة ،ول يمكن إغفال
جانب الحتكاك باملسلمين وأثر ذلك على تبني الدارسين لعقيدة التوحيد التي هي عقيدة إسالمية ،وهي في ذات الولت عقيدة
الرسل كافة ،وفي الكتاب املقدس ما يرشحها ويجعلها ألرب ملا فيه وملا يحويه.
حرفت َ
كما أنه يمكن القول ،إن الكنيسة ملا َّ
كتاب هللا تعالى بواسطة السابقين من حداتها نزل بما معها من مقدس
ُّ
الس َّنة اإللهية وهو الختالف الكثير الذي يحمل الضطراب والتضاد؛ فحركة التوحيد بين املجتمعات النصرانية حركة طبيعة،
بيد أنها لم تكتمل حلقاتها ،ألنت التوحيد الذي عليه النجاة هو التوحيد الذي جاء به نبينا -صلى هللا عليه وسلم -بأركان اإليمان
واإلسالم.
نتائج البحث:
بعد ما سطرناه في هذه املباحث بدت عدة نتائج هي:
 -1التوحيد أصل الرسالت السماوية ومنها املسيحية التي جاء بها عيس ى عليه السالم.
 -2البشر كلهم فطروا على التوحيد ،وإنما انتكسوا بفعل من حولهم من املنحرفين عن الحق.
 -3ظل الصراع داخل املسيحية ل يرتفد تارة عن حقيقية املسيح وتارة عن النصوص املقدسة.
 )1منطقةشرق الوليات املتحدة.
)2طائفة املوحدين من املسيحيين عبر القرون ،ص  53 -52بتصرف.
)3دائرة املعارف األمريكية ص  300-398نقال عن طائفة املوحدين من املسيحيين عبر القرون ص .53
 )4املسيح إنسان أم إله ؟ محمد مجدي مرجان ،املسيح مكتبة النافذة ،القاهرة د -ت ص .15
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 -4لم ينته بالكلية التوحيد من الديانة النصرانية بل ظل موجودا ،وانتشر بشكل أكبر بعد حركة اإلصالح الديني.
 -5كان للكنيسة دور سيئ في تحويل مسار النصرانية والحيلولة بين الناس ودعوة الحق.
 -6الفكر الحر كان داعيا للبحث والعودة للفطرة ممثلة في دعوة التوحيد.
التوصيات:
 -1ضرورة تعميق الصالت بين طوائف املوحدين الحاليين من النصارى.
 -2ضرورة تطوير الدراسات النقدية املتعلقة باألديان ،وجعلها أكثر مناسبة للعصر.
 -3ضرورة تطوير الوسائل الدعوية املعاصرة وإلامة حوارات ولقاءات ممتدة بين الباحثين عن الحق من أصحاب الديانات،
وخاصة طائفة املوحدين.
قائمة املراجع:
• إرشاد الساري ،ألبى بكر القسطالني ،الناشر :املطبعة الكبرى األميرية ،مصر ،الطبعة :السابعة1323 ،هر.
• أطلس األديان ،سامي عبدهللا ،مكتبة العبيكان 1435 ،4هر.
• إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،لبن القيم ،تحقيق :محمد حامد الفقي ،الناشر :دار املعرفة – بيروت الطبعة
الثانية.1975 – 1395 ،
• أوروبا واإلسالم ،لإلمام عبد الحليم محمود ،دار املعارف ،القاهرة.4 ،
• البداية والنهاية ،لبن كثير:،علي شيري ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :األولى  ،1408هر 1988 -م.
• تفسير ابن كثير ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيد ،الطبعة :الثانية 1420هر 1999 -م
• تفسير الطبري ،لبن جرير الطبري ،تحقيقي أحمد محمد شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هر -
 2000م.
• الجواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لبن تيمية ،تحقيق :علي بن حسن وزمياله ،الناشر :دار العاصمة ،السعودية،
الطبعة :الثانية1419 ،هر 1999 /م.
• الحوار السالمي املسيحي املبادئ التاريخ املوضوعات األهداف ،بسام عجك ،دار لتيبة 1998 ،ص326-325
• دائرة املعارف األمريكية.
• دراسات في األديان اليهودية والنصرانية ،سعود بن عبد العزيز الخلف ،الناشر :مكتبة أضواء السلف ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :الرابعة1425 ،هر2004/م.،
• سنن الترمذي ،تحقيق أحمد شاكر ،طر دار إحياء التراث ،بيروت.
• شرح الطحاوية ،لبن أبي العز ،تحقيق :جماعة من العلماء ،الناشر :دار السالم للطباعة والنشر التوزيد والترجمة،
الطبعة :الطبعة املصرية األولى 1426هر 2005 -م.
• صحيح البخاري ،بتحقيق د .مصطفى ديب البغا ،طر دار ابن كثير  ,اليمامة ،بيروت.1987 - 1407 ،3 ،
• صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث ،بيروت.
• طائفة املوحدين من املسيحيين عبر القرون ،أحمد عبد الوهاب ،مكتبة وهبة لقاهرة1400،هر.1980 ،
• الصواعق املرسلة في الرد على الجهمية واملعطلة ،لبن القيم ،املحقق :علي بن محمد الدخيل هللا ،الناشر :دار العاصمة،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1408 ،هر.
• فتح الباري ،لبن حجر ،الناشر :دار املعرفة  -بيروت.1379 ،
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• الفصل في امللل واألهواء والنحل ،لبن حزم ،مكتبة الخانجي  -القاهرة .)47 /1
• لصة الحضارة ،ول َ
ديورانت ،ترجمة :الدكتور زكي نجيب ُ
محمود وآخرين ،الناشر :دار الجيل ،بيروت  -لبنان ،املنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس ،عام النشر 1408 :هر  1988 -م.
• الكتاب املقدس ،العهد الجديد ،ونصوصه على املولد اآلتي :
=.5vmin=4&chapter=52.https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book
• هللا جل جالله واحد أم ثالثة .د منقذ بن محمود السقار ،الناشر :دار اإلسالم للنشر والتوزيد ،الطبعة :األولى 1428 ،هر
  2007م.• املجامد الكنسية ،األنبا يوأنس الكلية اإلكليركية الالهوتية لأللبا األرثوذكس.
• مجموع الفتاوى ،لبن تيمية ،املحقق :عبدالرحمن بن محمد بن لاسم ،الناشر :مجمد امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية ،عام النشر1416 :هر1995/م.
• محاضرات في النصرانية ،محمد أبو زهرة ،الناشر :دار الفكر العربي – القاهرة ،الطبعة :الثالثة 1381هر 1966 -م.
• مسند أحمد  ،تحقيق السيد النوري ،عالم الكتب – بيروت ،الطبعة األولى1419 ،هر ر  1998م ،وطبعة أخرى.
• املسيح إنسان أم إله ؟ محمد مجدي مرجان ،املسيح مكتبة النافذة ،القاهرة د -ت.
• مناظرة بين اإلسالم والنصرانية.
• املنهاج شرح مسلم بن الحجاج ،للنووي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :الثانية.1392 ،
• املوسوعة العربية امليسرة.
• املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،إشراف وتخطيط
ومراجعة :د .ماند بن حماد الجنهي ،الناشر :دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيد ،الطبعة :الرابعة1420 ،هر.
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مسار منو السكان يف مدينة ندرومة العتيقة إبّان الفرتة االستعمارية وبعد االستقالل
The path of population growth in the ancient city of Nedroma during the colonial period and after
independence

 الجزائر،جامعة تلمسان/بن زغادي محمد.د
Dr. Benzeghadi Mohammed / University of Tlemcen, Algeria
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Abstract:
The ancient city of Nedroma is one of the most prominent urban areas that was a pioneer in the field of
urbanization in the Islamic Maghreb during the middle period, It was established by the Almoravid Sultan Yusuf
bin Tashfin among the mountain peaks overlooking the Mediterranean Sea, which was not far from it, only
about 06 km, according to a straight line,Not to mention that, the social worker also had a role in qualifying the
city to the prestigious metropolis, Like the cities of this world, the ancient city of Nedroma was not only a
political entity that is subject to the authority of the ruler only, Rather, it was an architectural unit in which life
was brought about through the interaction of its residents with their buildings that they constructed, such as
housing, mosques, fences, bathrooms, etc. Including what has completely disappeared, and some that are still
visible as a very accurate record of what ancient ancestors created in the field of architectural art, and the extent
of their inclination towards giving it aesthetic value.
The truth that we recorded in our research marked by the path of population growth in the ancient city of
Nedroma is the human being is the axis of urbanization, It does it for and for it, This is what the Algerian thinker
Malik bin Nabi went to in his definition of civilization, presenting it in the form of a mathematical equation as
follows: civilization = human + earth + time, Through the data provided in the article, we found that the more
the city expanded in scope, the greater the population, and vice versa, that is, there is a mutual relationship.
key words: Nadroma- population-urbanization-colonial period- after independence.
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ملخص:
تعد مدينة ندرومة العتيقة أحد أبرز الحواضر التي كانت رائدة في مجال التمدن باملغرب اإلسالمي ّإبان الفترة الوسطى،
ً
َّ
َّ
املحصن اآلمن ،حيث َّ
َّ
أسسها السلطان املرابطي يوسف بن
وذلك ملا توفر لها من مقومات طبيعية تمثلت أساسا في املولد
َّ
تاشفين بين لمم الجبال املطلة على البحر األبيض املتوسط الذي لم تبعد عنه إل حوالي 06كلم وفق خط مستقيم ،وغير ذلك
ً
من املؤهالت ،وناهيك عن ذلك ،كان للعامل الجتماعي أيضا دور في تأهيل املدينة إلى مصف الحواضر املرمولة ،فعلى غرار
ً
مدن هذا العالم لم تكن مدينة ندرومة العتيقة َّ
مجرد كيان سياس ي خاضد لسلطة الحاكم فقط ،إنما كانت وحدة معمارية
ُّتدب فيها الحياة عبر تفاعل ساكنيها مد عمائرهم التي لاموا بتشييدها كاملساكن واملساجد واألسوار والحمامات ...إلخ ،منها ما
ً
ً
ً
ماثال للعيان كسجل بالغ ّ
الدلة َّ
عما أبدعه األسالف لديما في مجال الفن املعماري ،ومدى ميولهم
اندثر تماما ،ومنها ما ل يزال
ٍ
نحو إضفاء ليمة جمالية عليه.
الحقيقة التي سجلناها في بحثنا املوسوم بمسار نمو السكان في مدينة ندرومة العتيقة أن اإلنسان هو محور التحضر،
وهو الهدف األول من نجاح هذه العملية ،فهي تقوم به ومن أجله ،وهو ما ذهب إليه املفكر الجزائري مالك بن نبي في تعريفه
ّ ً
مقدما ذلك على شكل معادلة رياضية كاآلتي :الحضررارة =إنسران +ت رراب +زمن ،ومن خالل املعطيات الواردة في املقال
للحضارة
ً
َّ
وجدنا أنه كلما ازداد اتساع املدينة مجاليا ازداد عدد السكان ،والعكس صحيح ،أي هناك عاللة متبادلة.
الكلمات املفتاحية :مدينة ندرومة ،عدد السكان ،التحضر ،الفترة الستعمارية ،بعد الستقالل.

تمهيد:
َّ
َّ
تميزت مدينة ندرومة بقيم حضارية متشبعة بالثقافة اإلسالمية التي تحلت بها من كونها جزء ل يتجزأ من العالم اإلسالمي،
ً
ً
ولشك أن ما تبقى بها من عمائر مختلفة باإلضافة إلى التصميم العمراني ،لنماذج ناطقة عن مدى ارتباطها الوثيق ماديا ومعنويا
بالدين اإلسالمي ،وكذا بالبي ة التي وجدت فيها ،ول َّرما كان اإلنسان املحرك األساس ي للحضارة منذ القدم ،كان ألفراد املجتمد
دور مباشر في تحديد مورفولوجية البي ة التي يعيشون فيها ُبغية الحصول على وضد أفضل يمكن لهم من خالله فرض
شخصيتهم والقيام بجميد نشاطاتهم في ظروف مريحة ،ومن تم توفير جميد متطلباتهم ،هذه العاللة القائمة بين اإلنسان
ً
واملكان لديمة ومتبادلة ،فكما تمكن لإلنسان أن يؤثر على املكان ،تمكن هذا األخير أيضا أن يؤثر عليه عبر ما يفرضه من مواد
وطريقة بناء ،ونظام غذاء.
لقد عاشت مدينة ندرومة العتيقة تحولت عميقة في تركيبتها الجتماعية ،نجم عنها ظهور ضغو حضرية على تراثها املادي
بفعل املتطلبات الجديدة للسكان ،بدأت أولى التغيرات تطفو على السطح بعد تعرضها لالحتالل الفرنس ي فقد لام بجلب
ً
املعمرين من أوروبا للعيش فيها منتهجة بذلك نفس النهج الذي لامت به في باقي املدن الجزائرية.
-1مسارالنمو السكاني ملدينة ندرومة العتيقة في الف ــترة االستعمارية:
استنرادا إلى وثائق من األرشيف الفرنس ي أشار الباحث الفرنس ي "جيلبار جراند غيوم " إلى أن مساحة مدينة ندرومة سنة
َّ ً
مقسمة على النحو اآلتي:
1867م لدرت ب ر  2154هكتار
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مساحة امللكية
الخاصة
 15.24هآ

املجموع
23.16هآ

مساحة ملكية األولاف مساحة األراض ي الزراعية مساحة امللكية العامة
1.8هآ
4.62هآ
 1.50هآ

الجدول رقم:01يبين مساحة مدينة ندرومة العتيقة سنة 1867ونوعية امللكية املوجودة بها.
ً
ً
يتضح من الجدول أعاله أن مساحة املدينة العتيقة كانت ألل مساحة مقارنة بمدينة تلمسان العتيقة عاصمة الزيانيين
وهو أمر طبيعي بالنظر إلى كون مدينة ندرومة العتيقة من املدن الثانوية ولم تكن عاصمة ،السبب املباشر الذي يجعل املدن
عامة نقا جلب للسكان ومن تم تزداد مساحتها.
ً
نفتح لوسا لإلشارة فقط أن العدد الذي ذكره "جلبار جراند غيوم" لم يمكن هو الحاصل الناتج عن جمد املساحات التي
ً
َّ
ذكرها ،فقد وجدنا مجموعها هو  23.16هكتار كما هو وارد في الجدول ،ونشير أيضا إلى أنه لد تقلص حاليا حيث أصبح ل
ً
يتعدى  09هكتارات وفقا ملا تم ذكره في املرسوم التنفيذي رلم  ،)1 402/09لقد كانت أكبر مساحة باملدينة خاصة بامللكية
ً
الخاصة املتمثلة أساسا في املساكن وورشاتهم الحرفية ودكاكينهم ،ثم يأتي بعدها مساحة األراض ي الزراعية ،وبالنسبة مللكية
َّ
األولاف فقد بلغت مساحتها 1.50هكتار ،وهي األخرى مساحة معتبرة ،إذ ما لورنت بالدور الذي تؤديه ،أغلب الظن أن أكبر
ً
جزء منه كان عبارة عن أراض ي فالحية أو بساتين تخصص ريعها لصالح املساجد وغيرها على النحو الذي كان معمول به في
املدن اإلسالمية ،وما َّ
تبقى كان عبارة عن ملكية عامة كاملقابر وغيرها ،باملوازاة مد املساحة املتعلقة بامللكية الخاصة َّ
املقدرة بر
15.34هكتار بلغ عدد السكان فيها في أول إحصاء لام به املستعمر الفرنس ي سنة 1867م ما يعادل 2545نسمة ،ولد كانوا
منقسمين إلى ف تين األولى ف ة السكان األصليين والثانية لليهود موزعين حسب الجدول اآلتي)2 :
السكان األصليين
اليهود

الذكور
455
78

اإلناث
665
90

األطفال
1085
172

املجموع الجزئي
2205
340

املجموع الكلي
2545ن

الجدول رقم:02يبين عدد الذكورواإلناث واألطفال في فئتي السكان األصليين واليهود بمدينة ندرومة العتيقة سنة
1867م.
ونوضح أعداد ك ررال الف تين في األعمدة البيانية اآلتية:

-1الجريدة الرسمية،مرسوم تنفيذي رلم ،402/09مؤرخ في  12ذي الحجة 1430هر املوافق لر29:نوفمبر 2009متضمن إنشاء القطاع املحفوظ
للمدينة العتيقة ندرومة وتعيين حدوده،العدد،71الجزائر،2009ص6-5:
2-Gilbert Grandguillaume,UneMédina de l’Ouest Algérien:Nedroma,In (R) de de l’occident musulman et de laméditerranéen
°10,France ,1971, p:64 ,www.presse.fr/doc/remmm.p:63
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األعمدة البيانية رقم:01تبين عدد الذكور واإلناث واألطفال في فئة السكان األصليين واليهود بمدينة ندرومة العتيقة
سنة 1867م.
يتضح من الجدول واألعمدة البيانية الخاصة بتعداد سكان مدينة ندرومة سنة 1867م أنها تكونت من ف تين األولى ف ة
ً
ً
َّ
السكان األصليين املسلمين)والثانية ف ة اليهود ،ويتبين جليا أن ف ة السكان األصليين هي األكثر عددا ،إذ شكلوا ما
َّ
يعادل % 86.64من املجموع الكلي مكونين حسب ما ذكر "جيلبار غراند غيوم" 236عائلة ،شكل وجود األطفال والنساء الجزء
ً
األكبر ،إذ بلغت نسبة األطفال في هذه الف ة  47.98%تليها نسبة اإلناث ب ر ،29.47%أما نسبة الذكور فكانت هي األلل عددا في
هذه الف ة ،حيث بلغت  ،20.63%ربما َّ
يعزى ذلك إلى مقتل العديد منهم في املعارك التي دارت راحاها بين أهالي املدينة بقيادة
األمير عبد القادر حينما انضموا تحت رايته لطرد املستعمر الغاشم.
َّ
وبالنسبة لف ة اليهود فقد شكلوا نسبة 13.35%من إجمالي السكان ،أما عدد عائالتهم فقد بلغ 70عائلة ،نفس الش يء
بالنسبة لعدد الذكور ،فقد جاء ألل ممن عدد اإلناث وألطفال ،إذ شكلوا نسبة  23.94%فقط من العدد اإلجمالي في حين شكل
عدد األطفال أكبر نسبة ،حيث لدرت بر  50.58%ثم تليها نسبة اإلناث ب ر .26.47%
َّ
بقيت مدينة ندرومة محتفظة بتركيبتها السكانية املتكونة من ف تين فقط ،لكن من حيث الكم يمكن القول أنها تعرضت
ً
للنقصان والزيادة تماشيا مد الظروف التي أحاطت بها ،لقد زاول سكان املدينة نشاطات حرفية وفالحية ،ولد أظهر إحصاء
سنة  1867أنه ُوجد آنذاك  148عامل في النسيج و17ورشة لصناعة الفخار ،هناك بعض الصناعات التي كان اليهود يمارسونها
باملدينة كصناعة الحلي التي كان يمتهنها َّ 06
صناع وصناعة األسلحة التي امتهنها صانعان وصناعة البلغة التي اشتغل فيها 09
ً
ً
َّ
صناع باإلضافة إلى هذه النشاطات امتلك سكان املدينة سولا أسبوعيا يقام كل يوم خميس ،وهو ليزال يقام لحد الساعة كل
يوم خميس بجانب السور املشيد من طرف املستعمر شمال املدينة ،وجه الختالف فقط في السلد ،فقد كانت تباع فيه البهائم
فقط ،أما بقية السلد كالحبوب والصوف واللحم كانت تباع في ساحة التربيعة داخل النسيج املعماري للمدينة بمحاذاة الجامد
ً
ً
مد الكبير ،لقد أكسب هذا النشا التجاري املدينة مكانة مرمولة بين البوادي املحيطة بها وجعلها لبلة الجهة الشرلية من
إلليم ترارة والغزوات ومغنية وجبالة وحتى مدينة وجدة املغربية  ،)1تدل هذه املعطيات على وجود تعايش بين الف تين ،وأن
ً
تجاريا عبر ما َّ
تجسد بها من صنائد ومعامالت تجارية.
مدينة ندرومة كانت هي األخرى من الحواضر املرمولة
لم تبق التركيبة السكانية َّ
عما كانت عليه ،فدخول املستعمر الفرنس ي إليها جلب معه املعمرين إلى املدينة ،حيث شهدت
معمر واحد َم َنح له املحتل14هكتار من األراض ي كامتياز على مجي ه للعيش في املدينة ،وهي مساحة ُّ
سنة  1852استقرار ّ
جد
3-Gilbert Grandguillaume,Op.cit,p:62
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معتبرةَّ ،
إن الغرض من ذلك هو تحفيز بقية املعمرين ،وعمد املستعمر على إنشاء مدرسة فرنسية سنة 1865م تحت إدارة
السيد "بودات" لتدريس أبناء املعمرين  ،)1وهو ما يدل أن أعدادهم بدأت تزداد ،لذلك بدأ بوضد حجر األساس للمدرسة التي
تعد من بين أهم املشاريد التنموية الحضرية ذات الطابد الجتماعي األمر الذي يبين عاللة الجانب الجتماعي بالتمدن املادي.
أمام غياب املعطيات اإلحصائية لهذه الفترة الزمنية لم نستطد ضبط عدد سكان املدينة في السنوات األخيرة من القرن
ً
19م ،إل أنه يمكن القول تماشيا مد أولى التوسعات العمرانية التي حدثت بعد سنة 1884م أن عدد سكان املدينة بدأ يزداد
ألن العمارة تدل على احتياج ضروري ومباشر للسكان.
مد بداية القرن العشرين بالتحديد بين سنتي 1901و1911م نزح من البوادي املجاورة للمدينة ما ل يقل عن  300فرد من
األهالي ،نتيجة لسوء األوضاع املعيشية واضطهادهم من لبل املستعمر الفرنس ي لولوفهم إلى جانب األمير عبد القادر في
معاركه التي َّ
شنها ضده ،خاصة أن املدينة َّ
تعززت بإنشاء املدرسة وبدأت تتوسد خارج األسوار جهة الشرق ،ومما لشك فيه أن
توافد األهالي نحو املدينة كان يخدم مصالح املستعمر في إعمارها ،وكذا في الحصول على اليد العاملة إلنجاز املشاريد التنموية
ً ً
ً
املوجهة للمعمرين ،إضافة إلى أنه وجد فيهم موردا بشريا مهما في الحرب العاملية األولى بعدما فرض عليهم لانون التجنيد
ً
ً
اإلجباري ،هذا القانون شكل منعطفا حاسما في مسار نمو السكان ،حيث غادر عدد كبير مد سكان مدينة تلمسان إلى املشرق
ً
واملغرب األلص ى ،تعبيرا عن رفضهم لذلك القانون ،لكن أحد املؤرخين أشار إلى أن الفترة الزمنية املمتدة من سنة 1872م إلى
ً
ً
ُّ
لتحسن بنيتها
غاية سنة 1921م شهدت ارتفاعا محسوسا في عدد سكان املدن الجزائرية املتمركزة بالقرب من الساحل ،وذلك
الحضرية  ،)2ويبدو أن مدينة ندرومة كانت من بين املدن التي ازداد عددها في هذه الفترة لكونها هي األخرى مدينة ساحلية ،إذ
َّ
ل تبعد عن البحر إل حوالي ستة كيلومترات وفق خط مستقيم.
في
وفدت إلى مدينة ندرومة موجة ثانية من املهاجرين النازحين من األرياف املجاورة كبني مسهل وبني منير وجبالة
أربعينات القرن العشرين ،ولد بلغ عددهم 859نسمة ليصل التعداد اإلجمالي إلى حوالي  7745نسمة  ،)3وذلك راجد لتساع
ً
َّ
الهوة بينها وبين األرياف املجاورة لها في مجال السكن واملرافق الضرورية ،فمثال ُوجد بمدينة ندرومة مركز البريد الذي احتاج
سكان األرياف املجاورة لخدماته حتى يستلموا الحوالت املالية التي كان يبعث بها أهاليهم من فرنسا ،بعد أن هاجروا إليها في
ً
ً
ً
ولت سابق طلبا للعمل ووضد أفضل ،لقد عرف عدد املعمرين تراجعا بعد سنة  1948مقارنة بعدد املهاجرين الذي ارتفد
بمدينة ندرومة ،وهو نفس األمر الذي عرفته ُّ
جل املدن الجزائرية ،حيث انخفض بها عدد املعمرين بنسبة  ،%60وباملقابل زاد
ارتفاع عدد السكان األصليين بنسبة % 35في السنة ،وذلك بالتحديد بين سنتي  1926و)4 .1948
َّ
ً
في اإلحصاء الذي لامت به فرنسا سنة 1954مُ ،
ص ّنفت مدينة ندرومة من بين املدن املكتظة بالسكان مقارنة بمساحتها
الصغيرة ،فقد بلغ عدد سكانها  9009نسمة من ضمنهم ّ 560
معمر فقط متمركزين في مساحة لدرها 23.16هكتار  ،)5تجدر
اإلشارة إلى أن مساحتها ازدادت َّ
عما كانت عليه بر 06هكتارات ،وعليه بلغت نسبة الكثافة السكانية بها 3.75ن/م  ،²وهي كثافة
4-ibid,p:62
5-Kamal Katab,Européenes,Indigénes et Juifs en Algérie(1830-1962) Représentation et réalité des populations, L’institut National

d’études démographiques, Paris,2001,p:25
6-Sidi Mohammed Trache,Exurbanisation et mobilités résidentielles à Nédroma (1990-2000),In(R)Insanyat
n°28,CRASC,Oran,p:25
7-Kamal Katab,Op.cit,p:271
8-Kamal Katab,Op.cit,p:271.
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ً
عالية نوعا ما أمام املساحة اإلجمالية السالفة الذكر ،األمر الذي يؤكد أن النمو السكاني لم يتماش في خط واحد مد التنظيم
َّ
املجالي ،حيث لم تتسد مساحتها َّ
عما كانت عليه إذا ما لارنها بسنة 1867م إل بضد هكتارات معدودة ،في حين تضاعف عدد
سكانها عن تلك السنة بحوالي ثالث مرات ،ومد مجيء سنة 1960م ازداد ارتفاع عدد سكان املدينة إلى  12801نسمررة  ،)9ونقوم
ب ررتوضيح ما أتينا على ذكر ررره بمنحى بياني وفقا ملا َّ
تحصلنا عليه من معلومات عن ذلك.
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املنحنى البياني رقم :01يوضح املسارالتطوري لسكان مدينة ندرومة في الفترة االستعمارية (.)1960-1867
يتضح من املنحنى البياني أعاله أن عدد سكان مدينة ندرومة تضاعف بشكل تدريجي ،منذ أن خضعت للمستعمر الفرنس ي
بفعل الهجرة الريفية ألصحاب القرى املجاورة ،وسياسة الستيطان التي طبقها املستعمر في جميد املدن ،وهو ما َّأدى إلى بروز
ً
كثافة سكانية عالية ،بلغت أعلى نسبة لها 5.94ن/م ²لبل الستقالل ،وبالتحديد سنة  1960وهي السنة التي سجلت ارتفاعا
ً
كبيرا نتيجة رحيل املعمرين من املدينة ،وتزايد هجرة أصحاب القرى املجاورة إليها للسكن في مساكنهم التي بقيت فارغة ،وعليه
يمكن القول أن املسار التطوري لعدد سكان املدينة سرى وفق منحنى تصاعدي في الفترة الستعمارية في حين لم يتغير حجم
ً
الوعاء العقاري كثيرا ،ألن املستعمر لم يقم بإنجاز عدد كبير من املباني بل اكتفى بما هو ضروري فقط.
 -2مسارالنمو السكاني ملدينة ندرومة العتيقة بعد االستقالل:
على غرار املدن الجزائرية استقلت مدينة ندرومة من لبضة الحتالل الفرنس ي الذي استعمرها منذ سنة 1842م بعدما
ً
عرفت تحول في مورفولوجيتها الحضرية والجتماعية في فترة احتاللها ،ودخلت بعد الستقالل في سبات تنموي أي من جانب
إنشاء وحدات صناعية وتجهيزات إدارية وغيرها من املراكز التي تخدم مصالح املواطنين سواء املقيمين بها أو سكان القرى
ً
املجاورة ،وبالرغم من ذلك َّ
فضل ساكنيها املكوث بها وعدم الرحيل منها  ،)10ولم يكن ذلك مقتصرا على مدينة دون أخرى،

de L’Algérie Occidentale Nédroma Mazouna ,Klâa, 2emmeédition ,société nationale d’édition

9-Djilali Sari, Les villes Précoloniales

et de diffusion,1978,Alger,p:155
10-Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:33
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ً
َّ
باملوازاة مد الوضد الذي َّ
مرت به ندرومة آنذاك ،شهدت توافدا أكبر من ذي لبل لسكان األرياف بفعل الرحيل املكثف للمعمرين
الفرنسيين الذين تركوا وراءهم مساكنهم وبقية ممتلكاتهم.
ً
َّ
نجم عن هذه الهجرة املكثفة بروز األحياء القصديرية باملدينة ،فلم يعد النسيج املعماري العتيق كافيا لستيعاب العدد
الهائل لسكان األرياف الوافدين ،األمر الذي دفد بهم إلى بناء مساكن بالجهة الجنوبية على منحدرات جبلها ُعرف ذلك التجمد
باسم حي سيدي عبد الرحمن ،نفس الش يء ولد بالجهة الغربية حيث َّ
تكون تجمد سكاني آخر سمي بحي الرملة ،ألن مكانه
يتكون من كريات صغيرة تشبه الرمال) ،واملالحظ أن هذه التجمعات تمركزت بالقرب من املدينة العتيقة ولم تبتعد عنها ،ما
يؤكد أنها كانت في تلك الفترة القلب النابض للنواحي املجاورة ،وأنها كانت تتضمن جميد املتطلبات التي يحتاجونها سواء الدينية
أو الدنياوية ،وإضافة إلى عامل الهجرة الذي َّأدى إلى حدوث هذه التوسعات العشوائية ،زاد عامل السبات التنموي الذي عرفته
ً
املدينة من تزايد حدة الوضد ،حيث لم تستفد في فترة الستينيات من أي مشروع سكني ،نظرا للوضد اللتصادي الذي كانت
تمر به الجزائر آنذاك ،هذه الظروف َّأدت لهجرة سكان املدينة وكذلك النواحي املجاورة إلى املدن الكبرى مثل مدينة وهران
والجزائر العاصمة ،وحتى فرنسا لضمان مستوى لئق في العيش)11 .
لقد َّأثرت الهجرة التي لام بها املعمرون بعد مغادرتهم للمدينة على العدد اإلجمالي للسكان ،فقد انخفض َّ
عما كان عليه
بحوالي  646نسمة ليصل عددهم في اإلحصاء األول الذي لامت به الجزائر سنة 1966إلى حوالي  12155نسمة  ،)12أي أن
أعدادهم تراجعت بنسبة .%5.04
عرفت مرحلة السبعينيات باملوازاة استفادة املدينة من بعض املنجزات املعمارية ،ما َّأدى إلى ارتفاع عدد سكان املدينة
ً
بعدما توافد إليها عدد كبير من املهاجرين ،ولد ظهر ذلك جليا في إحصاء سنة  ،1977إذ بلغ تعدادها 13489نسمة  ،)13أي
بزيادة لدرها .%10.97
مد مجيء الثمانينات عرفت املدينة تجسيد مشاريد لها عاللة مباشرة باملواطن الندرومي ومتطلباته في مجال التعليم
ً
ً
والصحة والسكن ،وفي سنة 1987شهدت املدينة ارتفاعا محسوسا في العدد بلغ 17164نسمة  ،)14وأمام الوضررد السياس ي
ً
الذي عاشته البررالد في بداية التسعررينات هاجرت إلى املدين ررة موجة أخرى مررن السكان بحثا عن األمن والستقرار ،وهذا ما َّأدى
إلى توسعها نحو الجهة الشمالية التي تكونت بها على غرار حي بن باديس ثالثة أحياء أخرى ،وهي حي عبد املؤمن بن علي ،حي
َّ
داليوس حي عين الزبدة  ،)15شكلت هذه املرحلة بداية النفصال عن املدينة العتيقة في الجانب املادي واملعنوي ،ألن التغير
مس كذلك الجانب التجاري ،فقد انتقلت ُّ
الحاصل َّ
جل النشاطات التي كان يمارسها السكان باملدينة العتيقة نحو األحياء
الجديدة ،ولد غادرها ما يقارب  175عائلة من مجموع  622عائلة ،أي ما يعادل نسبة  ،28.13%وزاد في تحريك رغبتهم في
املغادرة ذلك التقسيم العقاري الذي لامت به البلدية في بداية التسعينات ،إذ َّ
تم توزيد 23لطعة أرضية على املواطنين لبناء
مساكن فردية  ،)16ولد بلر ررغ عدد سكان املدينة ككل  20324نسمة في إحصاء سنة 1998م)17 .
11- ibid,p:33

-12الديوان الوطني لإلحصاء،إحصاء سنة .1966
-13الديوان الوطني لإلحصاء،إحصاء سنة .1977
-14الديوان الوطني لإلحصاء،إحصاء سنة .1987
-15بلدية ندرومة،املصلحة التقنية.
-16بلدية ندرومة،املصلحة التقنية.
-17الديوان الوطني لإلحصاء،إحصاء سنة .1998
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بعد هذه السنة زادت مغادرة سكان املدينة العتيقة إلى األحياء الجديدة ،وتجدر اإلشارة أنها أصبحت تسمى باملدينة
ً
القديمة في املنطوق املحلي مقارنة مد األحياء املنجزة بالجهة الشمالية التي أصبحت تسمى باملدينة الجديدة ،ولد تميزت هذه
ً
الفترة بانقطاع الهجرة الخارجية وبقاء الهجرة الداخلية فقط  ،)18شهدت هذه الفترة أيضا هجرة سكان املدينة العتيقة إلى
َّ
الحد الذي أصبحت فيه ل تأوي إل حوالي  %20من مجموع السكان اإلجمالي ملدينة ندرومة  ،)19باملوازاة مد ما ذلك زاد ارتفد
ً
عدد سكان املدينة الجديدة بشكل ملفت لالنتباه َّ
عما كان عليه سابقا ،حيث بلغ العدد الجمالي أي لساكنيها إضافة لساكني
املدينة العتيقة حوالي  32498نسمة في إحصاء سنة )20 .2008
عقب هذا اإلحصاء ،أي في السنوات القليلة األخيرة اتسعت الفجوة بين املدينة العتيقة واملدينة الجررديدة في جميد الجوانب
سواء املعمارية أو الجتماعية أو اللتصادية ،فمن جانب املساحة زاد حجم املدينة الجديدة َّ
عما كان عليه بمساحة لدرها
حوالي  02كلم ²من املباني التي جاءت في معظمها عبارة عن مساكن فردية من طابق أو طابقين ولتوضيح الصورة جيدا نقدم
املعطيات اإلحصائية في الجدول واملنحنى البياني اآلتي :
السنة
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عدد السكان
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الجدول رقم:03يوضح العدد اإلجمالي لسكان مدينة ندرومة بعد االستقالل(.)2008-1966
ونوضح ما جاء في الجدول باملنحنى البياني اآلتي:
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املنحنى البياني رقم:02يبين مسارتطور العدد اإلجمالي لسكان مدينة ندرومة بعد االستقالل (.)2008-1966

18-Sidi Mohammed Trache,Op.cit,p:42.
19-ibid,p:49.

-20الديوان الوطني لإلحصاء،إحصاء سنة .2008
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ً
ً
تبعا ملا هو مبين في الجدول واملنحنى البياني أعاله ،يتضح جليا أن املسار التطوري لسكان مدينة ندرومة كان يسير وفق
َّ
منحنى تصاعدي من آخر إحصاء ،إل أنه إذا ما لارنا اإلحصاء األول لسكان املدينة مد ما تقدمه في سنة 1960م ،يتضح أن
ً
أعدادهم تراجعت بنسبة  ،%5.04وذلك راجد لتقهقر الوضد اللتصادي للبالد عامة وهجرة بعضهم نحو املدن الكبرى كما
ل ننس الف ة املوالية لفرنسا ،فقد َّ
فرت من البالد ولحقت بها ساعة خروجها ما يالحظ أن الزيادة الحاصلة في أعدادهم في
إحصاء سنة 1977م لم تكن بالكبيرة ،إذ بلغت  ،%11.04في حين كانت أعلى بالضعف في إحصاء سنة 1987حيث بلغت
ً
ً
 ،%27.24وهو ما ُّ
ُّ
لتحسن الوضد الجتماعي باملدينة ،نظرا لستفادتها من بعض املشاريد التنموية بعدما
يعد ترجمة مباشرة
ً
تم ترليتها إلى رتبة دائرة ،وهو ما فرض لزاما على أصحاب القرار تجهيزها بما يتناسب مد ذلك ،امللفت لالنتباه أن النسيج
التاريخي عاش حينها كثافة سكانية عالية لعدم وجود مكان آخر للسكن ،وكذا لتوفره على معظم ما يحتاجونه آنذاك ،كما أن
ً
ً
ً
ً
َّ
املستعمر الفرنس ي لم يترك إل عددا لليال من املساكن وتجهيزات أخرى ،وهو ما جعل املدينرة العتيقة مكانا مفضال للعيش
وإذا ما أخذنا بعين العتبار مساحتها التي لم تتغير عما كانت عليه في الفترة الستعمارية ،أي  2334هكتار لوجدنا أن كثافتها
ً
ً
بلغت 7.94ن/م ،²ما يدل دللة واضحة أنها عاشت نموا ديموغرافيا بالغ الحدة في الثمانينيات من القرن املنصرم.
ً
َّ
مما لشك فيه أن لهذا الوالد الجتماعي تأثيرا مباشر وسلبي على مورفولوجية املدينة العتيقة وعلى الوحدات املعمارية
لنسيجها العمراني ،التي تأتي في مقدمتها املساكن باعتبارها املكان الذي يحتضن وجود أول ك السكان ،خاصة في ظل وجود
َّ
كثافة سكانية عالية كالتي وصلت إليها املدينة العتيقة ،إل أن التوسعات العمرانية التي عرفتها في فترة التسعينات اتجاه الشمال
على طول سهلها َّ
خفف من َّ
حدة الكثافة السكانية ،حيث انتقلت العديد من األسر إلى هناك بعد استفادتها من السكن أو من
القطد األرضية الصالحة للبناء التي لامت بتوزيعها دائرة ندرومة آنذاك ،هذا التحسن زاد من عدد سكانها بنسبة % 18.41عن
اإلحصاء السابق ،وهو ما َّأدى إلى وفود العديد األسر إلى املدينة العتيقة لتشغل املساكن التي غادرها أصحابها عقب تدهور
الوضد األمني للبالد عامة ومرورها بعشرية سوداء.
فيما يخص إحصاء سنة ُ ،2008س ّجل فيه أكبر نسبة في نمو السكان بندرومة بين عمليات اإلحصاء السابقة إذ بلغت
نسبة الزيادة  ،%59.89وهو ما زاد في اتساع املدينة نحو الشمال والشمال الغربي ،وبروز أحياء جديدة تمثلت في حي عبد املؤمن
وحي بن علي وحي داليوس وحي عين الزبدة إضافة إلى حي بن باديس.
بعد خمس سنوات من اإلحصاء السالف الذكر ،زاد عدد سكان املدينة ،ففي آخر تقدير للبلدية في سنة 2013م وصل
تعدادهم إلى حوالي 33295نسمة  ،)21أي بزي ررادة لدرها .%2.45
ً
أصبحت مدينة ندرومة حاليا متسعة ومنقسمة إلى جزئيين ،جزء يسمى باملدينة القديمة ،واآلخر يسمى باملدينة الجديدة،
ً
ً
ً
وهي تشهد توسعا عمرانيا متزيدا ،وإنجاز تجهيزات ومرافق جديدة أهمها املركز الستشفائي واملقر الجديد للحكمة والضمان
ً
ً
الجتماعي أما املدينة العتيقة فقد عرفت تراجعا ملحوظا في ليمتها الفنية والتاريخية ألنها أصبحت هي األخرى تسير على خطى
التمدن العمراني الجديد ذي الطابد الغربي الذي َّ
تجسدت معامله على مر ًئ منها في األحياء الجديدة.
خاتـ ـ ــمة:
من خالل ما تطرلنا له في هذه الورلة البحثية املوسومة بعنوان مسار نمو السكان في مدينة ندرومة العتيقة َّإبان الفترة
الستعمارية وبعد الستقالل ،تولنا لي فكرة مفادها أن العامل الجتماعي من الجوانب الخفية التي تؤثر على عمران املدن
العتيقة ،حيث تبين أن هناك عاللة طردية بين عدد السكان واملساحة املشغولة ،فقد كانت مدينة ندرومة في أول بدايات
-21بلدية ندرومة،املصلحة التقنية.
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ً
تحضرها مسورة بسور دفاعي ل تتعدى مساحتها  09هكتارات ،واليوم تضاعفت مساحتها بسبد مرات تقريبا ،ما يؤكد أن لهذا
ً
العامل تأثير كبير على مورفولوجية املدن عامة والعتيقة خاصة ،ناهيك عن هذا األمر اتضح أيضا أن مدى استفادة املدن من
املرافق الضرورية سيزيد من عدد ساكينيها ،حتى يكونوا على لرب من هذه املرافق ومثالنا في ذلك مدينة ندرومة العتيقة،
ً
َّ
إل أن ذلك لم يشكل حاجزا أمام توافد السكان وتكاثرهم بها ،وذلك ما ملسناه من الجداول
فبالرغم من طبوغرافيتها الصعبة،
ي َّ
اإلحصائية واملنحنى البياني التصاعدي السالف ذكرهما ،هذا املسار السكاني و ما نجم عنه من امتداد حضر شكل ما يسمى
ً
الزدواجية الحضرية ،مدينة عتيقة تجاورها مدينة حديثة بميزات حضارية تختلف كل الختالف َّ
عما تركه األسالف لديما
بمدينة ندرومة العتيقة.
قائمة املراجع:
.1الجريدة الرسمية ،مرسوم تنفيذي رلم ،402/09مؤرخ في  12ذي الحجة 1430هر املوافق لر29:نوفمبر 2009متضمن إنشاء
القطاع املحفوظ للمدينة العتيقة ندرومة وتعيين حدوده،العدد،71الجزائر.2009
.2الديوان الوطني لإلحصاء.
 .3بلدية ندرومة،املصلحة التقنية.
2.Gilbert Grand guillaume, Une Médina de l’Ouest Algérien : Nedroma,In (R) de de l’occident musulman et
de la méditerranéen°10,France,1971,p:64,www.presse.fr/doc/remmm.
3.Kamal Katab, Européenes, Indigénes et Juifs en Algérie(1830-1962) Représentation et réalité des
populations, L’institut National d’études démographiques, Paris,2001.
)4.Sidi Mohammed Trache, Exurbanisation et mobilités résidentielles à Nédroma (1990-2000), In (R
Insanyat n°28,CRASC,Oran.
5.DjilaliSari, Les villes Précoloniales de L’Algérie Occidentale Nédroma Mazouna , Klâa, 2emme édition,
société nationale d’édition et de diffusion,1978,Alger.
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 دراسة ميدانيّة ببنوك والية أدرار:العدالة التوزيعيّة وعالقتها بدوران العمل اإلرادي
The Relationship between Distributive justice and voluntary turnover intention: A field study in the
banks state of Adrar
Dahbi Hayat/Adrar University, Algeria  الجزائر،جامعة أدرار/الدهبي حياة
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Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between distributive justice and the intent of the
voluntary turnover of the worker in the Algerian institution. It relied on the descriptive approach that allows
the exploration of the phenomenon and the disclosure of its findings. The questionnaire was used to collect
data from the field of study by conducting a comprehensive survey of its 100 workers.
The study reached the following main results:
*The low fairness of the distribution of wages in banking institutions leads to the emergence of the intention
of turnover of workers.
*The low level of fairness distribution of bonuses in banking institutions leads to the emergence of intention
to turnover of workers.
*The level of fairness of the distribution of bonuses in banking institutions does not affect the intention of
turnover of workers.
•The low level of distributive justice with regard to promotion in banking institutions has no effect on the
intention of turnover of workers.
In general, it can be said that the low level of distributive justice in the banking institutions does not affect
the intention of turnover of workers, that does not lead to the formation of intention of the workers to leave
the bank.
Keywords: distributive justice, voluntary work rotation.
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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى بحث العاللة بين العدالة التوزيعية ونية دوران العمل اإلرادي لدى العامل باملؤسسة الجزائرية،
ولقد اعتمدت على املنهج الوصفي الذي يسمح باستكشاف الظاهرة وكشف خباياهاّ ،
وتم استخدام أداة الستمارة لجمد
املعلومات من ميدان الدراسة املتمثل في بنوك ولية أدرار عن طريق إجراء مسح شامل لعمالها البالغ عددها  100عامل.
ولد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج اآلتية:
* ّ
إن انخفاض عدالة توزيد األجر في املؤسسات البنكية يؤدي إلى ظهور نية دوران العمل لدى عمالها.
ّ
*إن انخفاض مستوى عدالة توزيد املكافآت في املؤسسات البنكية يؤدي إلى ظهور نية دوران العمل لدى عمالها.
ّ
* ّإن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية فيما يتعلق بالترلية في املؤسسات البنكية ليس له تأثير على نية دوران العمل لدى
العمال.
وبصفة عامة يمكن القول أن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية في املؤسسات البنكية ل يؤثر على نية دوران العمل لدى
العمال ،أي ل يؤدي إلى تكوين نية لدى العمال ملغادرة البنك.
الكلمات املفتاحية :العدالة التوزيعية ،دوران العمل اإلرادي.

تمهيد:
ّ
إن العدالة أمر يحتاجه اإلنسان في كامل مجالت الحياة وحتى في مجال العمل ،فالكثير من األفراد في املجتمد يشتكي من

املحسوبية وللة اإلنصاف في املؤسسات ،وما ّ
دل على ذلك كثرة اإلضرابات والحتجاجات التي مست مختلف القطاعات
الخدماتية واللتصادية.
فإلحاح العامل الجزائري على زيادة األجر ،وإعادة النظر في التصنيف املنهي ،وتوفير ّ
معدات ووسائل العمل ،وتوفير النقل
والسكن الوظيفي وغيرها كثير دليل على عدم إدراكه للعدالة التوزيعية في محيط العمل؛ ذلك املفهوم الذي يشير إلى مدى
تناسب العوائد األجر ،واملكافآت ،والترلية) التي يحصل عليها العامل والجهد الذي يبدله.
ّ
إن توفر العدالة التوزيعية في املؤسسات له تأثير على عدد من املتغيرات ومن ّ
أهمها دوران العمل وباألخص اإلرادي منه
الذي يجعل العامل يغادر املؤسسة من تلقاء نفسه وبقرار صادر عنه.
لكنه لبل أن يقدم على سلوك مثل هذا تكون لد تكونت لديه نية مسبقة لترك العمل تظهر من خالل سلوكاته وانسحابه
املتجلي في طلب العطل املرضية بشكل متكرر ،والخروج في حال غياب املدير ،والستياء من أداء املهام ،والرغبة في تغيير املركز
الوظيفي ،والرغبة في التقاعد املسبق ،إضافة إلى البحث عن عمل بديل.
ً
ً
ّ
إن دوران العمل اإلرادي ظاهرة تنظيمية ّ
تهدد املؤسسات إذ تسعى جاهدة للتقليل منها وتوفير بي ة عمل أكثر عدل وإنصافا.
أهم ّ
وبما أن العدالة التوزيعية هي من ّ
املحددات للسلوك البشري داخل املنظمات تسعى هذه الدراسة إلى بحث العاللة بين
العدالة التوزيعية ونية دوران العمل اإلرادي في املؤسسة الجزائرية متخذة البنوك كميدان لها.
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اإلشكالية:
لقد تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول تساؤل رئيس ي مفاده :ما عاللة العدالة التوزيعية بنية دوران العمل اإلرادي في
املؤسسة الجزائرية؟
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في النقاطاآلتية:
1ر تبرز أهمية هذه الدراسة في تناولها ملفهومين متميزين لبد من أخذهما بعين العتبار من لبل أصحاب القرار في املؤسسات
الجزائرية ،وكذا غوصها في أعماق كليهما وجمد أكبر لدر من املعلومات عنهما حتى يتسنى للباحثين والطلبة املطلعين على هذه
الدراسة الفهم الدليق لهاتين الظاهرتين التنظيميتين والعاللة بينهما.
2ر لد تلفت هذه الدراسة انتباه أصحاب القرار إلى ضرورة تطبيق مبادئ العدالة على مستوى التوزيد ؛ للرفد من كفاءة
ّ
والحد من التسيب العمالي ككثرة الغياب ،والتماطل في أداء املهام ،والتأخر عن العمل.
أداء عمالها
3ر محاولة إعطاء فكرة واضحة عن دوران العمل اإلرادي ألصحاب القرار في املؤسسات الجزائرية ،وما لد ّ
يكبدهم من عناء
وخسائر هم في غنى عنها إذا ما أخذوا الحتياطات والتدابير الالزمة ّ
للحد من هذه الظاهرة ،وضمان الستقرار املنهي لجميد
عمالهم والهتمام بما هو أهم للوصول إلى مصاف املؤسسات في الدول املتقدمة.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف العلمية والعملية اآلتية:
أر األهداف العلمية:
1ر تقديم دراسة سوسيولوجية تبحث في العاللة بين العدالة التوزيعية ودوران العمل اإلرادي داخل املؤسسة الجزائرية.
2ر الفحص النظري وامليداني لظاهرتي العدالة التوزيعية ودوران العمل اإلرادي واتجاه العاللة بينهما في املؤسسة الجزائرية.
ب ر األهداف العملية:
1ر لياس مستوى العدالة التوزيعية في أحد املؤسسات الجزائرية املتمثلة في بنوك ولية أدرار.
2ر لياس مستوى دوران العمل اإلرادي في بنوك ولية أدرار.
3ر معرفة اتجاه العاللة بين العدالة التوزيعية ودوران العمل اإلرادي في بنوك ولية أدرار.
4ر إعطاء عدد من التوصيات التي لد تكون مفيدة لصانعي القرار فيما يتعلق بتوفير اإلنصاف التنظيمي على مستوى
التوزيد ،والحد من دوران العمل اإلرادي أو توخي الولوع في مصيدته.
التعريف اإلجرائي ملفاهيم الدراسة:
العدالة التوزيعية :اإلنصاف املدرك من لبل العمال داخل املؤسسة الجزائرية على مستوى توزيد األجور واملكافآت
والترلية.
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ً
دوران العمل اإلرادي :ونعني به تخلي العامل عن وظيفته لفترات متعالبة أو نهائيا بقرار منه؛ كالتغيب عن العمل لفترات
طويلة ومن دون سبب ملح ،وتنقله من دور وظيفي إلى آخر داخل تنظيم املؤسسة ،واستقالته ،أو عزمه على ذلك بالبحث عن
فرص عمل بديلة.
نموذج الدراسة:
املتغيراملستقل املتغيرالتابع

العدالة

دوران العمل

التوزيعية

اإلرادي

ر األجر املناسب

ر الحوافز املناسبة
ر راستحقاق الترلية

ر التنقل من دور وظيفي إلى آخر داخل املؤسسة
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ر كثرة اإلجازات املرضية.
ر البحث عن فرص عمل بديلة.

راملكافآت العادلةر الرغبة في التقاعد املبكر.
املصدر :من إعداد الباحثة.
املجتمع:
يمثل مجتمد هذه الدراسة كل عمال البنوك في ولية أدرار الذين تتجاوز مدة عملهم السنة ،والبالغ عددهم  100عامل،
واملنقسمين ضمن ف تين؛ ف ة التأطير وف ة التنفيذ.
ً
الجدول رقم (:)1يمثل توزيع أفراد املجتمع وفقا ملتغيرنوع الوظيفة
النسبة املئوية

التكرار

الوظيفة

14.0%

14

تأطير

86.0%

86

تنفيذ

100.0%

100

املجموع

املصدر :من إعداد الباحثة.
منهج وأداة الدراسة:
لقد اعتمد في هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يتيح لنا فرصة جمد املعلومات الوافية حول ظاهرتي العدالة التنظيمية
ودوران العمل واإلحاطة بكل جوانبها ،وتقديمهما في لالب علمي خالص من الشوائب يتيسر فهمه من لبل كل مطالد اختار هذه
املذكرة لصد الحصول على بعض املعرفة التي لد تساعده في مجال بحثه ودراسته .ولقد استعملت أداة الستمارة التي تسمح
لنا بمسح أكبر عدد ممكن من العمال وجمد البيانات الالزمة حول الظاهرة املدروسة.

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 77يوليو 2021 -

الجانب النظري
 1ـ العدالة التوزيعية
َّ
خالل الفترة ما بين 1960م و1970م أغلب الدراسات حول العدالة التنظيمية ركزت على العدالة التوزيعية املتعلقة بعدالة
العوائد التي يحصل عليها املوظف.
فلقد ّ
عرفت العدالة التنظيمية من لبل Abdul Khaliqعلى أنها" :تتعلق بعدالة املخرجات ،من حيث السهام والحاجة
واملساواة"1
ً
وترتبط عدالة التوزيد أساسا بالنتائج أو العوائد التي يحصل عليها الفرد من وظيفته كاألجر ،والترلية.2
ُ ّ
ُوي ّ
عرفها سامر البشابشة على أنها" :تمثل درجة الشعور امل َتولد لدى العمال إزاء عدالة القيم املادية وغير املادية التي
يحصلون عليها من املنظمة".3
ً
ُوي ّ
وضح أورچن  )Organأن إحساس العمال بعدم عدالة توزيد العوائد مقارنة بما بذلوه من جهد؛ يمكن أن ُيوج َد نوعا من
ً
التوتر في العاللات بين العمال بعضهم بعضا من جهة ،وبين العمال واإلدارة من جهة أخرى.4
كما أن العامل َي ْع َم ُد إلى مقارنة ما يقدمه من إسهامات وما يحصل عليه من نواتج مد فرد مرجعي ،ولد يكون هذا الفرد
املرجعي داخل املنظمة ذاتها ،أوفي منظمة أخرى لها نفس الطابد وتقدم خدمات مماثلة.5
ً
بناء على مكان التواجد بين الطرفين املُ َق َ َنين حيث ّ
ووفقا لذلك ّ
تم تصنيف عدالة التوزيد ً
صنفت إلى عدالة توزيد داخلية
ار
عند تواجد الطرفين املقارنين في منظمة واحدة وعدالة توزيد خارجية عندما يكون الطرف األول في منظمة والطرف الثاني في
منظمة ثانية.6
ّ ُ
حدد أورچن ثالثة لواعد لعدالة التوزيد في املنظمات وهي:
لقد
1ـ قاعدة املساواة :وترتكز على فكرة توزيد العوائد على أساس اإلسهام؛ فالشخص الذي يعمل بدوام كامل يستحق
تعويض أكبر من الشخص الذي يعمل بدوام جزئي على افتراض ثبات العوامل األخرى لديهم كاملستوى الوظيفي واأللدمية.7
1-Abdul Khaliq Alvi and Abdus Sattar Abbasi , « Impact of Organizational Justice on Employee Engagement in Banking Sector of

Pakistan » , Middle-East Journal of Scientific Research 12 (5): 643-649, 2012, P . 645 .
2 -Ibid, p645.
-3سامر عبد املجيد البشابشة " ،أثر العدالة التنظيمية في بلورة التماثل التنظيمي في املؤسسات العامة األردنية :دراسة ميدانية" ،املجلة األردنية
في إدارة األعمال ،الجامعة األردنية ،املجلد  ،4العدد 2008 ،4م ،ص .429
-4زايد عادل محمد "،تحليل العاللة بين أساليب مرالبة األداء الوظيفي وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية" ،املجلة العربية للعلوم اإلدارية،
العدد  ،1995 ،02ص .275
-Yaser Mansour Almansour and MohdSobri Minai, "The Relationship BetweenOrganizationalJustice Components andر5
InnovativeBehaviorinArab Society. Evidence fromGovernmentDepartment in Jorda " Middle-East Journal of ScientificResearch
12 (1): 46-51, 2012, p. 47.
6-Ibid, p47.
-yalmaz,K.,&Tasdan, M., "organizationalCitizenship and Organizational Justice in TurkishPrimaryschools", Journal of Educationalر7
Administration, Vol.47, No. 1, pp:108-126, 2009, p. 113.
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2ـ قاعدة النوعية :واملقصود بها أن كل العمال وبغض النظر عن خصائصهم الشخصية كالجنس والعرق والدين وغيرها
ً
لهم نفس الفرص ر تكافؤ الفرص ر في الحصول على الخدمات واملكافآت ،فمثال عندما تعمل املنظمة على تقديم الخدمات
الصحية أو توفير النقل لعمالها يجب أن تشمل هذه الخدمات كل العمال وليس فقط الذين هم من عرق معين أو أصل ما.1
ّ
3ـ قاعدة الحاجة :ونعني بها تقديم ذوي الحاجة املُل َحة والظروف الخاصة على اآلخرين بافتراض تساوي العوامل األخرى
ً
كاملركز الوظيفي واأللدمية ،فمثال إذا لامت املنظمة بزيادة األجر وكانت هناك امرأة متزوجة ولديها أطفال ،وامرأة غير متزوجة؛
فإن املرأة املتزوجة يجب أن تقدم على الثانية.2
2ـ دوران العمل:
لقد وردت تعريفات عديدة لدوران العمل من لبل الباحثين واملهتمين بالعلوم اإلدارية والعلوم اللتصادية والعلوم
ً
الجتماعية؛ حيث أن الختالفات في تعريفه ترتبط أساسا بوجهات نظر وبطبيعة اختصاص األفراد الذين يتناولون هذا
املوضوع نذكر منها:
ّ
ّ
عرفه  Priceعلى أنه" :حركة العمال إلى املنظمات األخرى".3أي انتقال العامل من مؤسسة إلى العمل في مؤسسة أخرى.
 Gaudetيشير إلى أن الدوران هو تدفق العمال في مكان عمل معين أو مجتمد تنظيمي معين.4
ّ
ويؤكد Mullerو Priceفي تعريف لهما أن الدوران يتمثل في "درجة نزوح الشخص داخل أو خارج حدود املؤسسة"5
ويتمثل في نية العامل العفوية لترك مكان العمل والنتقال للعمل في مكان آخر.6
يرى السالم أن دوران العمل ":هو حالة تولف عضوية األفراد املنتمين إلى منظمات معينة أو تحديد أول ك الذين يحصلون
على مردود مادي من تلك املنظمات لقاء انتمادهم".7
ويفترض الكبيس ي أن دوران العمل هو حركة في املؤسسة خالل فترة زمنية معينة وتشتمل هذه الحركة على العمال
ً
سواء بإرادتهم أو بفصل أو نقل من لبل املؤسسة نفسها أو حتى ألسباب لهرية كحالت الوفاة أو
الخارجين من املؤسسة
ً
التقاعد بقوة القانون ،كما تشمل حركة العمال الداخلين إلى املؤسسة أي املعينين حديثا أو املنقولين إليها أو القدامى
العائدين8.
1ر ر عامر علي حسين العطوي " ،أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي :دراسة تحليلة آلراء أعضاء الكادر التدريس ي في كلية اإلدارة و اإللتصاد
جامعة القادسية" ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإللتصادية ،جامعة القادسية ،املجلد ،10العدد  ،2007 ،01ص .150
 - 2ر نماء جواد العبيدي " ،أثر العدالة التنظيمية وعاللتها باللتزام التنظيمي :دراسة ميدانية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" مجلة تكريت
للعلوم اإلدارية واللتصادية ،جامعة تكريت ،العراق ،املجلد  ،8العدد  ،2012 ،24ص .81
3-SaketJeswani ,SumitaDave,"A Study on the Impact of Predictors of Psychological Ownership on Turnover Intention among
Faculty Members",IJEMR, Vol 2 Issue 2, February 2012, p. 2.
4--Jaehyun Kim & Moo-sung Lee, "The Variables of Intention of Employee Turnover and Financial Satisfaction in Korean Hotel
Industry",Asian Journal of Canadian Studies Vol. 20 No. 2, p.44.
5Ipid, p44.
6-Ipid, p44.
-7السالم مؤيد ،إدارة املوارد البشرية ،مدخل استراتيجي تكاملي ،الطبعة  ،1إثراء للنشر.2009 ،
-8الكبيس ي عامر ،إدارة املوارد البشرية في الخدمة املدنية ،املنظمة العربية للتنمية ،مصر ،القاهرة.2004 ،
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َ
ً
ً
ويعرفه  Armstrongعلى َّأنه ":الحالة التي ّ
ّ
تقر ُر فيها اإلدارة أن موظفا معينا أو عدد من املوظفين يمثلون فائضا ًً عن
الحتياجات الفعلية للمنشأة في وظيفة معينة ول يمكن توفير عمل بديل لهم".1
ً
 Glebbeekو  Baxيشيران إلى أن دوران العمل هو سلسلة اإلجراءات املتخذة من مغادرة العامل إلى استبداله .وغالبا ما يتم
استخدامه كمؤشر على أداء املؤسسة ويمكن بسهولة مالحظة سلبيته تجاه كفاءة وفعالية املنظمة ،في كل مرة يتم فيها إخالء
ً
ً
اديا يجب تعيين عامل جديد وتدريبه؛ بحيث تعرف دورة الستبدال هذه َّ
بالدوران.2
منصب ما َّإما إراديا أو ل إر
يرجد سبب الهتمام الكبير بقضية الدوران إلى أن الدوران له بعض التأثيرات الهامة على املؤسسات ،إذ َّأنه باهظ التكلفة
وخاصة اإلرادي منه الذي يمثل هجرة جماعية لرأس املال البشري املستثمر من لبل املنظمات؛ بحيث تستلزم عملية
الستبدال الالحقة تكاليف ّ
متعددة وتشمل البحث في سوق العمل الخارجي عن بديل محتمل ،الختيار بين البدائل املتنافسة،
استقراء البديل املختار ،والتدريب الرسمي وغبر الرسمي للبديل حتى يصل إلى مستويات أداء مكاف ة للفرد الذي استقال،
باإلضافة إلى التكلفة املتمثلة في مكافآت ساعات العمل اإلضافية .وكما يقول  Gustafonأن الدوران يتضمن تكاليف أخرى
َّ
مثل :للة اإلنتاجية وللة املبيعات ،وولت اإلدارة.3
ً
ووفقا لر  Homو َّ Griffeth
فإن هناك أربعة أنما للتكلفة املحتملة لدوران العمل تتمثل في ما يلي:4
تكلفة الفصل ،وتكلفة الستبدال ،وتكلفة التدريب ،وتكلفة الشعور الناجمة عن فجوة الال إنتاجية بين خسارة العامل
وتعيين البديل.
َّ
إن دوران العمل هو عامل مهم في التأثير على إنتاجية العامل؛ حيث أشار  Sutو  Chadإلى أن الدوران هو سبب في الخسائر
ّ
اللتصادية للمؤسسةُ ،ويقل ُل بشكل كبير من كفاءة العمال .وباملثل الترح بارك وآخرون أن دوران العمل هو أمر مرعب ومكلف
ُوي َّق ّلل من الفعالية التنظيمية ،وإنتاجية العمال إلى ّ
حد ما ،ويتوجب على املدير أن ينفق املزيد من الطالة واملواد لتطوير موهبة
ٍ
ْ
جديدة لتحل َّ
محل العمال الذين غادروا.5
ومن ّ
أهم األعباء التي تتحملها املؤسسة جراء دوران العمل هي:6
1ر تكاليف توظيف فرد بديل :وتشمل تكلفة الستقطاب والختيار والتعين وتكلفة الولت.
2ر تكاليف التدريب والتطوير والتنمية.
3ر أجر املوظف الجديد في فترة تدريبه الذي يكون أعلى من مخرجاته وإنتاجيته.

1Armstrong,M, Ahand book of Human Resource Management Practice, Published by Kogan, london, 1999.
Samuel EmekaMbah,C. O . Ikemefuna, "Job Satisfaction and Employees’ Turnover Intentions in total Nigeria plc. in LagosStateر2

"International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 14 , July 2012.pp 276-277.
3-Ibid, p.p 276-277.
4-AmranAwang, Abdul Razak Amir, WirdaOsman,"Job Behavioral Factors and Turnover Intention: A Case Study at Sime Darby
Property Limited", International Journal of Advances in Management and Economics,Vol.2, Nov.-Dec. 2013, p. 104
5-Sut I Wong Humborstad, Chad Perry, "Employee empowerment, job satisfaction and organizational commitment: An in-depth
empirical investigation",Chinese Management Studies, vol5,No. 3, (2011).325 – 344
6-Mullins Laurie. J, Hospitality Management and Organizational Behaviour, Pearson Limited, USA, 2001.
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4ر األثر النفس ي لدوران العمل يؤدي إلى تكلفة اختالل التوازن الجتماعي.
َّ
إن من اآلثار السلبية املترتبة عن دوران العمل هي كما أوردها املعاني:1
1ر تعطيل األداء الوظيفي بسبب فقدان الكفاءات الجيدة من العمال نتيجة لتركهم املؤسسة.
2ر الرتباك في األنما الجتماعية والتصالت نتيجة ترك أصحاب املهارات والكفاءات للمؤسسة.
3ر تدني املعنويات ألن استمرار الترك سيضعف الروح املعنوية لبقية العمال.
4ر ارتفاع التكاليف كاإلعالن عن وظائف جديدة ،وتكاليف التدريب ،وتكاليف التكيف في العمل.
5ر زيادة أعباء العمل على العمال املتبقين.
 -3نية الدوران
لقد أثبت العديد من الباحثين أن نية الدوران هي أفضل مؤشر على سلوك الدوران الفعلي بحيث يصعب دراسة وتتبد
ْ
ْ
العمال الذين تركوا املؤسسة ؛ أي الذين لاموا بالدوران ولذلك اعتمد الباحثون نية الدوران في دراستهم لسلوك الدوران وأثره
على املنظمات.
ولقد تم تحديد مفهوم الدوران من لبل الباحثين نوردها كاآلتي:
نية الدوران حسب  Whitmanهي" :أفكار العمل بشأن املغادرة الطواعية واإلرادية من املنظمة".2
َّأما  Dornioفقد عرفها على َّأنها" :تشير إلى احتمالية األفراد الواعية لبقادهم أو مغادرتهم ملنظمة صاحب العمل".3ونستنتج
من خالل هذا التعريف أن نية الدوران تظهر في الحتمال الذي يضعه العمل نصب عينيه للخروج من املؤسسة وإنهاء عمله بها
متى سمحت له الفرصة بذلك.
 Tettو َّ Meyer
عرفا نية الدوران العمل على َّأنها انعكاس الحتمال الذاتي لفرد سيغير عمله خالل فترة زمنية معينة.
ً
لدما هذين الباحثين تعريف آخر لنية دوران العمل واعتبراها تصريحات من لبل العامل َّ
كما َّ
بأنه يرغب فعليا في مغادرة
املؤسسة ،ويستند على فرصة بديلة أفضل للعمل.4
مما ُي ّ
ويمكن اعتبار نية الدوران على َّأنها استجابة واعية للعامل تجاه ظروف العمل في منظمة معينة َّ
حف ُزه على للبحث عن
بدائل أفضل للعمل Tuttle.و Cottonأشار إلى َّأنها النية السلوكية للعمال التي يفهم من خالل احتمالية مغادرة العمل ملنظمته
الحالية.5
- 1املعاني أيمن عودة "،الولء التنظيمي لدى املديرين في الوزارات األردنية ر دراسة ميدانيةر" ،مجلة اإلداري ،مسقط.1999 ،
2-AmranAwang, Abdul Razak Amir, WirdaOsman,op.cit., p. 104.
3-ZahidFarooqBhat, "Hr Practices and Employee Turnover Intentions. A Correlational Analysis",Global Journal for Research
Analysis, vol.3, July2014, p.171.
4-Ibid, p. 171.
5 -Mohd H. R. Joardera, et al, "Mediating Role of Affective Commitment in HRM Practices and Turnover Intention Relationship: A
Study in a Developing Context", Turnover Intention Relationship: A Study in a Developing Context", Business and Economics
Research Journal, Vol. 2, No.4, 2011, p.137.
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َّ
إن نية الدوران هي الستجابة الذاتية والواعية ملحيط وبي ة العمل من لبل عضو باملنظمة ،وتوصف كمشاعر لالنسحاب
من الوظيفة الحالية إلى فرص بديلة.1
كما تشير نية الدوران إلى ُّ
تعمد العامل ورغبته الواعية للبحث عن عمل جديد وترك العمل الحالي طواعية.2
وينحى بعض الباحثين أمثال  Golanو  Cohenإلى نية الدوران هي عزم على املغادرة املقصودة لفرد ما من منظمة معينة.3
وهي تمثل رغبة العامل أو محاولته لترك مكان العمل الحالي طواعية ،وتنطوي على ثالثة مكونات نفسية ،وسلوكية،
ومعرفية.4
ً
نفسيا ينظر لنية الدوران على َّأنها استجابة نفسية للجوانب السلبية للمؤسسةَّ ،
وبأنها نقطة انطالق لردود فعل الدوران.
يعد املكون املعرفي لها َّ
بينما ُّ
بأنه جوهرها باعتبارها خطوة إدراكية معرفية أخيرة تؤدي إلى الدوران الفعلي5
ويوجد مكون آخر يشكل جوهر نية الدوران هو سوك النسحاب الذي يتمثل في البحث الفعلي عن عمل ،والرغبة في
ً
الحصول على وظيفة بديلة ،هذا السلوك الذي غالبا ما يتم من خالله استكشاف نية الدوران لدى العامل.6
َّ Bluedom
عرف نية الدوران على َّأنها  ":درجة الدوافد ملغادرة مكان العمل الحالي املتخلي عنه من عضو ينتمي للمؤسسة".7
َّأما  Williamفيفترض أن نية الدوران تشير إلى إمكانية العامل الشخصية ملغادرة مكان العمل في املستقبل القريب .وافترض
أن نية الدوران توحي إلى التلقائية في مغادرة املؤسسة والنتقال إلى مكان عمل آخر.8
أي أن العامل يرغب من تلقاء نفسه وألسباب معينة لترك العمل في املؤسسة الحالية والنتقال للعمل في مؤسسة أخرى.
يرى  Sunأن نية الدوران هي مؤشر واضح أو شر مسبق لترك مكان العمل.9
يقول ":Priceإن الرغبة في ترك العمل تمثل املقياس البديل عن ترك العمل الفعلي".10

1-Riyaz

Ahmad Rainayee, "Employee Turnover Intentions: Job Stress or Perceived Alternative External
Opportunities",International Journal of Information, Business and Management, Vol. 5, No.1, 2013, p.49.
2-Mobley, W., Horner, S., &Hollingsworth, T.," An evaluation of precursors of hospital
employee turnover". Journal of Applied Psychology, 63(4), (1978).p.410.
3-Cohen, A and Golan, R. "Predicting absenteeism and turnover intention by past absenteeism and work attitudes. An empirical
examination of female employees in long term nursing care facilities". Career Development International, 2007.p. 416.
4-Takase, M.," A concept analysis of turnover intention: Implications for nursing management", Hiroshima University, School of
Health Sciences,, Japan(2009),p. 4.
5-Ibid, p.4.
6Ibid, p.4.
7--Jaehyun Kim & Moo-sung Lee, op.,cit.,pp.43.
8-Ibid, p.43.
9-Ibid, p.44.
-10عوني هلسا ،زكي الصراف "،العوامل املؤثرة على دوران العمل ألعضاء هي ة التدريس قي الجامعات األردنية الخاصة" ،مجلة الر افدين الجامعة
للعلوم ،العدد  ،2013 ،32ص .27
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من خالل مجموع التعريفات السابقة يمكننا التمييز بوضوح بين دوران العمل ونوايا ترك العمل؛ بحيث ّ
يعبر دوران العمل
عن الترك الفعلي ملؤسسة العمل أو انتقاله إلى مؤسسة أخرى ،بينما ّ
تعبر نوايا ترك العمل عن النية أو الرغبة التي تسبق ليام
العامل بترك عمله.
الجانب امليداني :التعريف بميدان الدراسة:
يتمثل ميدان الدراسة في البنوك وهي مؤسسات التصادية خدماتية ،تتميز بطابعها املالي وحساسية العمل بها ،ملا تفرضه
من عقوبات على مرتكبي األخطاء بها.
ويضم مجتمد الدراسة خمسة وكالت بنكية بفروعها وهم :البنك الوطني  ) BANAبفروعها في تميمون وأولف ،بنك الفالحة
والتنمية الريفية  )BADRبفروعه في رلان وتميمون وأولف ،،وبنك التنمية املحلية  ،) BDLوبنك الخليج  ،)AGBوالقرض
الشعبي .)CPA
الجدول رقم (:)02يوضح العالقة بين تناسب األجروالجهد واالنتقال لعمل آخر
االنتقال لعمل آخر

املجموع
36

ل
14

نعم
22

100.0%
38
100.0%

38.9%
12
31.6%

61.1%
26
68.4%

26
100.0%

10
38.5%

16
61.5%

100
100.0%

36
36.0%

64
64.0%

نعم
ل

تناسب األجر
والجهد

إلى حد ما
املجموع

املصدر :من إعداد الباحثة.
يتضح من بيانات الجدول أعاله أن غالبية العمال وبنسبة  %68.4من ل يتناسب األجر الذي يتقاضونه والجهد الذي
يبذلونه هم من يرغبون لالنتقال إلى العمل في مؤسسات أخرى غير البنوك.
ّ
وهذا يشير إلى أن عدم عدالة توزيد األجر أثرت على معظم العمال وشكلت لديهم نية ترك العمل والنتقال للعمل في مكان
آخر.
ً
ووفقا لنظرية السلوك املخطط ّ
فإن النية تسبق السلوك وهي ألوى مؤشر له وبالتالي فإن هذه النية لد تدفد العمال للقيام
بسلوك الدوران ،هذا يعني أن عدم عدالة توزيد األجر أدت إلى دوران العمال.
وبناء على التحليل السابق ّ
فإن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية داخل املؤسسات البنكية ّ
ً
يؤدي إلى ظهور نية الدوران
لدى العمال.
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الجدول رقم (:)3يوضح العالقة بين تناسب املكافآت واألداء والبقاء في املؤسسة بسبب الحاجة للمال
املجموع

البقاء في املؤسسة بسبب الحاجة
للمال

ال

نعم

37

20

17

100.0%

54.1%

45.9%

نعم

36

7

29

ال

100.0%

19.4%

80.6%

27

12

15

100.0%

44.4%

55.6%

100

39

61

100.0%

39.0%

61.0%

99

تناسب املكافآت واألداء

إلىحد ما
املجموع

املصدر :من إعداد الباحثة.
يتضح من بيانات الجدول أعاله أن غالبية العمال وبنسبة  %80.6من ل تتناسب املكافآت التي يحصلون عليها وأدادهم
داخل البنك هم من ّ
صرحوا أن بقاءهم في املؤسسة بسبب الحاجة للمال فقط .أي أن حاجتهم املاسة للمال الذي يحصلونه
من عملهم في البنك هي التي تجبرهم على البقاء فيه.
وهذا يشير إلى أن عدم عدالة توزيد املكافآت يدفد العمال إلى تشكيل نية ترك العمل واملغادرة ،ومن ّ
ثم إلى القيام بسلوك
الدوران.
مما سبق ّ
وانطاللا ّ
فإن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية يؤثر على نية العمال للدوران.
ً
الجدول رقم (:)4يوضح العالقة بين سوء توزيع املكافآت واللجوء للعطل املرضية طلبا للراحة
املجموع
47
100.0%
53
100.0%
100
100.0%

اللجوء للعطل املرضية طلبا للراحة
نادرا

أحيانا

غالبا

27
57.4%
38
71.7%
65
65.0%

17
36.2%
13
24.5%
30
30.0%

3
6.4%
2
3.8%
5
5.0%

املصدر :من إعداد الباحثة

نعم
ال

سوء توزيع
املكافآت
املجموع
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ً
يتضح من بيانات الجدول أعاله أن غالبية العمال وبنسبة  %٧.٧١من ل يشكوا من سوء توزيد املكافآت هم من نادرا ما
ً
يلجؤون للعطل املرضية طلبا للراحة من تعب العمل.
ً
ً
ويتضح من خالل الجدول أيضا أن نسبة كبيرة من العمال  %٤.٥٧من يشكون من سوء توزيد املكافآت نادرا ما يلجؤون
ً
للعطل املرضية طلبا للراحة من تعب العمل.
وبناء على هذا التحليل ّ
فإن عدالة توزيد املكافآت أو عدم عدالتها ل يؤثر على نية العمال للدوران ،أي أن مستوى العدالة
داخل املؤسسات البنكية ليس له عاللة بنية الدوران لدى العمال.

100

الجدول رقم (:)5يوضح العالقة بين ترقية من استوفى الشروط وتغييراملركزالوظيفي

املجموع
32
100.0%
53
100.0%
15
100.0%
100
100.0%

تغييراملركزالوظيفي
نعم
ال
19
59.4%
36
67.9%
11
73.3%
66
66.0%

13
40.6%
17
32.1%
4
26.7%
34
34.0%

غالبا
أحيانا
نادرا

ترقية
استوفى
الشروط

من

املجموع

املصدر :من إعداد الباحثة.
ّ
بأنه أحيانا ما ّ
يتضح من بيانات الجدول أعاله أن غالبية العمال وبنسبة  %67.9من ّ
تتم ترلية العامل الذي استوفى
صرحوا
الشرو هم من ل يرغبون بتغيير املركز الوظيفي.
هذا يشير إلى أن اإلدارة ل ترقي كل العمال الذين أمضوا السنتين في املركز الوظيفي الحالي لعدم توفر املناصب الشاغرة في
ً
املنصب األعلى ،والعمال أيضا ل يرغبون لتغيير املركز الحالي والنتقال ملركز آخر ألعلى ومختلف.
وبناء على ما سبق ّ
ً
إن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية ليس له تأثير على نية الدوران لدى العمال.
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الجدول رقم ( :)06يوضح العالقة بين الشكوى من التأخيرفي الترقية والبحث عن عمل آخر
املجموع
68
100.0%
32
100.0%
100
100.

البحث عن عمل آخر
ال

نعم

36
52.9%
18
56.3%
54

32
47.1%
14
43.8%
46

54.0%

نعم
الشكوى من التأخيرفي الترقية
ال
املجموع

46.0

0%
%املصدر :من إعداد الباحثة.
ّ
يتضح من بيانات الجدول أعاله أن غالبية العمال وبنسبة  %52.9من أكدوا شكوى بعض عمال البنك من التأخير في
الترلية هم من نفوا إلدامهم على البحث عن عمل آخر.
ّ
إن التأخير في الترلية من لبل اإلدارة أمر واضحة ومفهومة أسبابه لدى العمال لذلك ل يبدون أي تدمر حياله ول يؤثر على
نواياهم وسلوكاتهم ،ولم يدفعهم للبحث عن عمل آخر في مؤسسة أخرى.
وبناء على ذلك ّ
ً
فإن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية ل يؤدي إلى تكوين نية الدوران لدى العمال.
الجدول رقم (:)07يوضح العالقة بين االنتقال للعمل في بنك آخر وتناسب األجر والجهد املبذول
االنتقال للعمل في بنك آخر

املجموع
36

ال
30

نعم
6

نعم

100.0%
38

83.3%
23

16.7%
15

ال

100.0%
26
100.0%

60.5%
17
65.4%

39.5%
9
34.6%

100
100.0%

70
70.0%

30
30.0%

تناسب األجروالجهد

إلى حدما
املجموع

املصدر :من إعداد الباحثة.
يتضح من بيانات الجدول أعاله أن غالبية العمال وبنسبة  %83.3من يتناسب أجرهم وجهدهم املبذول ل يرغبون في
النتقال للعمل في بنك آخر ،ونسبة  %60.5من العمال الذين ل يتناسب أجرهم وجهدهم املبذول ل يرغبون في النتقال للعمل
في بنك آخر.
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ومن خالل هذا التحليل يتبين أن العدالة التوزيعية ل تؤثر على نية الدوران لدى العمال في املؤسسات البنكية الجزائرية،
فالكثير من العمال حسب ما ورد في الجداول السابقة يرغب في العمل بمؤسسات تختلف عن لطاع البنوك ول يرغب في نتغير
ّ
ّ
ّ
البنك ،أي ما يشكل لديهم نية الدوران ل يتعلق بالعدالة بقدر ما يتعلق بطبيعة العمل في البنوك.
ّ
إن مستوى العدالة التوزيعية في املؤسسات البنكية ل يؤثر على نية الدوران لدى العمال فيما يتعلق بمؤشر تغيير البنك.
االستنتاج:
من خالل تحليل بيانات الجداول السابقة حول العاللة بين العدالة التوزيعية ونية دوران العمل من أجل اختبار ّ
صحة
الفرضية األولى لهذه الد اسة التي مفادهاّ ":
إن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية في املؤسسة الجزائرية يؤدي إلى زيادة معدل
ر
نية دوران العمل اإلرادي بها ".نخلص إلى النتائج اآلتية:
ّ
*إن انخفاض عدالة توزيد األجر في املؤسسات البنكية يؤدي إلى ظهور نية دوران العمل لدى عمالها.
ّ
*إن انخفاض مستوى عدالة توزيد املكافآت في املؤسسات البنكية يؤدي إلى ظهور نية دوران العمل لدى عمالها.
* ّ
إن مستوى عدالة توزيد املكافآت في املؤسسات البنكية ليس له تأثير على نية دوران العمل لدى العمال.
ّ
* ّإن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية فيما يتعلق بالترلية في املؤسسات البنكية ليس له تأثير على نية دوران العمل لدى
العمال.
وبصفة عامة يمكن القول أن انخفاض مستوى العدالة التوزيعية في املؤسسات البنكية ل يؤثر على نية دوران العمل لدى
العمال ،أي ل يؤدي إلى تكوين نية لدى العمال ملغادرة البنك.
قائمة املراجع:
أـ املراجع العربية:
-1السالم مؤيد ،إدارة املوارد البشرية ،مدخل استراتيجي تكاملي ،الطبعة  ،1إثراء للنشر.2009 ،
 -2الكبيس ي عامر ،إدارة املوارد البشرية في الخدمة املدنية ،املنظمة العربية للتنمية ،مصر ،القاهرة.2004 ،
 -3املعاني أيمن عودة "،الولء التنظيمي لدى املديرين في الوزارات األردنية ر دراسة ميدانيةر" ،مجلة اإلداري ،مسقط1999 ،
4ـ زايد عادل محمد "،تحليل العاللة بين أساليب مرالبة األداء الوظيفي وإحساس العاملين بالعدالة التنظيمية" ،املجلة
العربية للعلوم اإلدارية ،العدد .1995 ،02
-5سامر عبد املجيد البشابشة " ،أثر العدالة التنظيمية في بلورة التماثل التنظيمي في املؤسسات العامة األردنية :دراسة
ميدانية" ،املجلة األردنية في إدارة األعمال ،الجامعة األردنية ،املجلد  ،4العدد 2008 ،4م
 -6عامر علي حسين العطوي " ،أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي :دراسة تحليلة آلراء أعضاء الكادر التدريس ي في
كلية اإلدارة و اللتصاد جامعة القادسية" ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،جامعة القادسية ،املجلد
،10العدد ،2007 ،01
7ر عوني هلسا ،زكي الصراف "،العوامل املؤثرة على دوران العمل ألعضاء هي ة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة"،
مجلة الرافدين الجامعة للعلوم ،العدد .2013 ،32
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دور غالء املعيشة والفقر يف زيادة حدة الثورات االجتماعية يف أقطار الوطن العربي
The role of high cost of living and poverty in increasing the intensity of social
revolutions in the Arab countries
Dr. Raed Yacoub & Dr. Iyad Amawi /Al-Quds Open University ,Palestine
 فلسطين،جامعة القدس املفتوحة/ ّإياد عماوي. رائد يعقوب • د.د
105

:ملخص
.تسعى هذه الدراسة التعرف إلى دور غالء املعيشة والفقر في زيادة حدة الثورات الجتماعية في ألطار الوطن العربي
 ومن ثم عمال على تحليلها لتقديم تصور نقدي،استخدم الباحثان فيها املنهج التحليلي باستخدام املعلومات املتوفرة مسبقا
 أن غالبية الثورات العربية: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها.لدور غالء املعيشة والفقر في زيادة حدة الثورات الجتماعية
 بل تعود باألساس إلى فشل األنظمة، وأن ظاهرة الفقر وغالء املعيشة ليست مستوطنة في ألطارنا العربية،لادها الشباب
 وهناك استغالل متواصل لجميد املوارد املادية والبشرية التي تمتلكها الدول العربية لصالح،العربية في تحقيق تنمية حقيقية
 ففساد األنظمة السياسية العربية على اختالفها هو الذي هيأ الشعوب العربية إلى اللجوء إلى،األنظمة السياسية الحاكمة
ً
 كما أن تبعية األنظمة العربية إلى بلدان الستعمار األجنبي، احتجاجا على األوضاع املعيشية الصعبة التي يعيشونها،الشارع
ً
.جعل التصادها مرهونا بمتطلبات تلك البلدان على حساب مواطنيها
. الوطن العربي، الثورات الجتماعية، الفقر، غالء املعيشة:الكلمات املفتاحية
Abstract:
This study aims to identify the role of high cost of living and poverty in increasing the intensity of social
revolutions in the Arab countries. Both researchers used analytical approach depending mainly on a previously
available information, and they worked on analyzing this information to provide a critical perception regarding
the role of high cost of living and poverty in increasing the intensity of social revolutions. The study reached
several conclusions, the most important of the results, that, most of the Arab revolutions were led by young
people, the phenomenon of poverty and the high cost of living is not endemic in our Arab countries but is
mainly due to the failure of Arab regimes to achieve real development, and there is continuous exploitation of
all material and human resources possessed by the Arab countries for the benefit of the ruling political systems.
Corruption of various Arab political regimes is main cause that forced Arab people to take refuge in the street,
in protest the difficult living conditions in which they live, moreover, subordination of the Arab regimes on the
foreign colonialization countries has made their economy dependent on the requirements of those countries
at the expense of Arab citizens.
Key words: High cost of living, poverty, social revolutions, the Arab world.
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مقدمة:
تتماثل غالبية األنظمة السياسية العربية _لألسف_ بعدم لدرتها على الستفادة من اإلمكانيات املادية والبشرية الكثيرة
املتوافرة في وطننا العربي ،فهي تلجأ إلى استنزاف املوارد املحلية ،وتسخيرها ملصالحها الخاصة على أساس ملكيتها لها دون باقي
الشعب ،وذلك من أجل تدعيم حكمها السياس ي والعسكري وفرض سيطرتها الكاملة على كل مناحي الحياة السياسية،
واللتصادية ،والجتماعية  ...وغيرها .هذا خلق تباعد اجتماعي وطبقي كبير بين ف ات املجتمد الواحد .فهناك صاحب السلطة
الغني بمال الشعب الذي يملك غالبية الدخل القومي للدولة ،وباملقابل نجد املواطن العربي البسيط الذي ل يملك إل القليل
املتوافر له بعد استغالل كل القطاعات اللتصادية املهمة في الوطن العربي.
فبرغم من الثروات البشرية واملادية الهائلة التي تتمتد بها دول املنطقة فإن النظم العربية أخفقت في تحقيق التنمية
املستدامة والعدالة الجتماعية ول تزال لطاعات واسعة من الشعوب العربية تعاني األمية والبطالة وتدني مستويات الدخل
وغالء املعيشة وغياب الخدمات واملرافق ،كما أن الفجوة بين الطبقات واملناطق في الدولة الواحدة في اتساع مستمر ،ولد أدى
تفالم املشاكل اللتصادية والجتماعية وتفش ي الفساد بشكل واسد ،واستئثار نخب ضيقة مرتبطة بالسلطة بعوائد التنمية
إلى تزايد حالة السخط السياس ي والجتماعي ،وظهور حركات احتجاجية على نطاق واسد في العديد من الدول العربية.1
ولد ضاعف فساد األنظمة العربية من اآلثار السلبية لضعف اللتصاديات ،األمر الذي أدى إلى تزايد الحباطات ،وهيأ
املجتمعات العربية لالنتفاضة في أي لحظة ،خاصة أن معظم الدراسات تؤكد على الرتبا القوى بين الوضد اللتصادي
والثورات الشعبية وبالتالي هناك عاللة مباشرة بين الضغوطات اللتصادية والثورات الشعبية.2
وفي هذا اإلطار تنطلق الفرضية الجتماعية في تحليلها لظاهرة العنف من مسلمة مفادها أن العنف هو حالة اجتماعية،
تنتج داخل املجتمد ،وبالتالي هناك سعي لفهم الختاللت الجتماعية التي أدت إلى العنف .وعليه فإن الثورات العربية كانت
نتيجة القمد والفساد والفقر والبطالة وارتفاع أسعار املواد الستهالكية والجهد الضعيف الذي بذلته الحكومات لحل هذه
ً
ً
املشاكل .كل هذه املشاكل وغيرها كانت سببا في الثورات ،علما أنها تكفي لوحدها إلثارة الثورة في دول أخرى وأزمنة أخرى ،ومن
ً
ثم نستطيد القول أن النفجار كان محتما.3
ً
فهيمنة النخب الحاكمة على مجتمد املال واألعمال في الدول العربية ،كان سببا في انتشار معدلت البطالة في تلك
املجتمعات ،ولد أدى ذلك إلى تنامي مشاعر الشمئزاز بين العديد من املواطنين العرب لوجود الثروات في أيدي القلة في املجتمد،
ً
فالظلم املتزايد والفقر املنتشر في الكثير من املناطق كان سببا ملعاناة املواطنين من فقر مدلد ،وبالتالي تدهور القدرة الشرائية
للفرد ،والتضخم املالي املتزايد املتمثل في ارتفاع األسعار وعجز امليزان التجاري بسبب تصاعد الواردات وانخفاض الصادرات،
أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للفرد.
وهذا أدى إلى بروز مشكلة الغالء املعيش ي والفقر في الوطن العربي ،وما نتج عنها من ثورات احتجاجية ،وهذه املشكالت ل
تختلف في الوالد عن باقي املشكالت اللتصادية والجتماعية التي أخذت تطرح نفسها بقوة خالل السنوات القليلة املاضية،
ً
بمعنى أنه ل يجب النظر إليها كمشكلة طارئة يمكن القضاء عليها أو على األلل التغلب عليها إلى فترات طويلة نسبيا ببعض
 1دينا شحاتة ،ومريم وحيد ،2011 ،محركات التغيير في العالم العربي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،184املجلد  ،46ص .11
 2طيبي غماري ، 2014،الثورات العربية بين اليد الخفية والتفكك الجتماعي :التفسير السياس ي والجتماعي ،حوليات :مجلة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية /جامعة البلمند ،العدد  ،15ص .18
 3املرجد نفسه ،ص.9
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اإلجراءات السطحية أو التدابير الجري ة ،فجميد هذه املشاكل كل مترابط بعضه بالبعض اآلخر ،ويتطلب مواجهتها مواجهة
لألرضية نفسها التي تنمو عليها ،أي البنية الجتماعية واللتصادية في الوطن العربي وسياسة الحكومات التي تكرس هذه البنية.
وبعبارة أخرى ل يمكن لتلك املشاكل من فقر وغالء معيشة ،أن تجد حلول صحيحة إل داخل سياسة التصادية واجتماعية
شاملة ومتكاملة تستهدف إحداث التغييرات الالزمة واملمكنة في تلك البنية ،وما عدى ذلك فهو من سبيل املسكنات التي وإن
تركت آثار فذلك إلى أمد لصير ،ول تلبث بعده هذه املشاكل أن تطل برأسها ثانية بنفس األشكال أو أشكال جديدة مختلفة،
ً
آخذة في الغالب طابعا أكثر حدة من السابق.1
ً
ً
ً
ً
ول يمكن اعتبار الفقر هنا حدثا طارئا ،أو اعتبار ثورة الجياع حراكا بسيطا ،فالجوع لادر على إحداث تغييرات ربما ل
تستطيد أي مبادئ وثورات تحرر إحداثها ،ألن الجوع هو ثورة في وجه حياة ألس ى من املوت ،فإذا لم يستطد النظام أن يطعم
تلك األفواه الجائعة فربما تكون الضربة القاضية لعرشه املتهاوي منذ سنوات .وربما يصبر اإلنسان على الظلم من أجل لقمة
ً
معيبا ،فقدرات الناس متفاوتة في مواجهة الستبداد والظلم ،لذلك ُن ّ
سمي
عيشه والحفاظ على أولده وعائلته ،وهذا ليس
ً
الثائرين من أجل حريتهم وكرامتهم أبطال ،ولو كان األمر سجية أي إنسان أن يثور ول يحتمل العتداء على حريته وكرامته ملا
ً
ً
كان في األمر بطولة ،وملا حدث الستبداد أصال .وثورة الجياع هي ثورة حق ،بل هي من أكثر الثورات تعبيرا عن حقوق اإلنسان،
إذ إنها ثورة للبقاء ،وثورة من أجل العدالة حتى لو لم تصرح بذلك ،ألن وجود العدالة يعني عدم ولوع الثورة.2
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبحث في األسباب الحقيقية التي أدت إلى ليام الثورات الحتجاجية على األنظمة السياسية
في كل األلطار العربية ،ومحاولة التراح آليات للحد من الفقر وغالء املعيشة فيها .فبعد الطالع على كثير من هذه الثورات
الحتجاجية ،وجدنا الشبه الكبير بينها ،واملتمثل في الوضد اللتصادي املتردي للمجتمعات العربية الناتج عن فساد األنظمة
العربية واستغاللها الكبير للقطاعات اللتصادية والسيطرة على السوق واملشاريد الستثمارية ،ورفد األسعار للسلد الرئيسية.
مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر عند غالبية أفراد املجتمد العربي ،وخاصة لدى الشباب الذين فقدوا األمل بالحصول على عمل
يوفر لهم الحياة الكريمة ،ودفعهم إلى الشارع احتجاج على حياتهم املعيشية السي ة.
أهمية الدراسة ومبرراتها:
تكمن أهمية هذه الدراسة بأهمية املوضوع الذي تتناوله في البحث والدراسة واملتعلق بالتعرف على دور غالء املعيشة
والفقر في زيادة حدة الثورات الجتماعية في ألطار الوطن العربي ،على اعتبار أن الفقر وغالء املعيشة أصبحا سمة من سمات
الدول العربية الغنية منها والفقيرة ،فنجد ف ة لليلة الطبقة العليا) ،تسيطر على اللتصاد والسوق ومقدرات الشعب،
وتعيش في رفاهية وبذخ كبيرين .بينما غالبية الشعب من الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا تعيش في فقر مدلد ،ول يكفي القليل
من الراتب أو األجر الذي يحصلون عليه مقابل عملهم على تأمين حياة كريمة لهم وألسرهم ،نتيجة ارتفاع األسعار في جميد
مظاهر الحياة .لهذا أصبحت الجماهير العربية ل تستطيد أن تتحمل هذا الستغالل البشد ،وهي على أتم الستعداد للمشاركة
بأي ثورة يمكن أن تغير من والد الفقر الذي أصبح جزء من حياتهم.

 1سعيد الوجداني ،2008 ،الغالء وارتفاع األسعار ،جريدة هيسبرس.
 2احمد العبس ي ،2020 ،ثورة الجياع  ...هل يستطيد الفقر تغيير املعادلة ،صحيفة حبر ،عدد .338
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ولد أظهر تقرير األمم املتحدة وشركادها عام " 2017التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد" والذي شمل والد الفقر في
إحدى عشر دولة عربية ،أن الفقر بمختلف أبعاده هو من أكبر التحديات التي تواجهها املنطقة العربية والعالم ،والقضاء
عليه هو الهدف األول لخطة التنمية املستدامة لعام .12030
كما أظهرت دراسة للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عام  2008أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلد والبضائد ،وخاصة السلد
األساسية كاألغذية ،من أكثر الهموم الرئيسية التي تؤرق كاهل السكان في لطاع غزة ،الذين يعانون من تدهور خطير في
مداخيلهم وتدني لدرتهم الشرائية.2
ومن هذا املنطلق فإننا نحدد أهمية الدراسة بما يلي:
 – 1تحديد دور غالء املعيشة في زيادة حدة الثورات الجتماعية في ألطار الوطن العربي.
 - 2تحديد دور الفقر في زيادة حدة الثورات الجتماعية في ألطار الوطن العربي.
 –3التراح آليات للحد من الفقر وغالء املعيشة في ألطار الوطن العربي.
إشكالية الدراسة:
يمكن تحديد اإلشكالية على أنها مجموعة من املشاكل واملالحظات واألس لة التي يطرحها الباحث لصد تحديد مجال
بحثهً ،
وبناء عليه فإننا لحظنا ارتفاع شدة الحتجاجات الشعبية ضد أنظمة الحكم في غالبية الدول العربية ،لتصل في بعضها
إلى ثورة حقيقية غيرت من األنظمة القائمة بشكل أو بآخر .ويعود ذلك إلى الرتفاع الكبير لألسعار بشكل ملحوظ ودائم ،ما
أدى إلى ارتفاع غالء املعيشة ،وضعف القدرة الشرائية عند غالبية أفراد مجتمعنا العربي ،وهذا بدورة زاد من نسبة الفقر في
دولنا العربية ،ووضد شرائح كبيرة من السكان تحت خط الفقر.
ً
وبناء على ذلك فإننا نطرح األس لة اآلتية:
 – 1ما دور غالء املعيشة في زيادة حدة الثورات الجتماعية في ألطار الوطن العربي؟
 - 2ما دور الفقر في زيادة حدة الثورات الجتماعية في ألطار الوطن العربي؟
منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان على املنهج التحليلي ملالءمته لطبيعة الدراسة ،والذي يتطلب استخدام الحقائق أو املعلومات املتوفرة
مسبقا ،ومن ثم العمل على تحليلها لتقديم تصور نقدي للحالة أو الظاهرة موضوع الدراسة ،واملتمثلة في "دور غالء املعيشة
والفقر في زيادة حدة الثورات الجتماعية في ألطار الوطن العربي".
مصطلحات الدراسة:
غالء املعيشة :تعرف لواميس اللغة غالء املعيشة أنه "ارتفاع تكاليفها" ،واملقصود هنا هو ارتفاع تكاليفها بنسب تزيد عن
ارتفاع دخول املواطنين مما يخلق فجوة بين املدخولت واملصروفات تعريف إجرائي).

 1األمم املتحدة وشركادها ،2017،التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد ،مطبوعات األمم املتحدة السكوا ،بيروت ،لبنان.
 2املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2008 ،ظاهرة ارتفاع األسعار في لطاع غزة ،فلسطين.
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الفقر :هو العوز والحاجة أو انعدام وانخفاض الدخل الفردي والقومي مقارنة بالدول املتقدمة وهو الجوع العام الذي ل
ً
يجد معه الفرد إشباعا للحاجات الجسمية والنفسية والجتماعية وهو زيادة الحاجات األساسية عن املوارد املتاحة.1
الثورات العربية ،أو الربيد العربي أو ثورات الربيد العربي  :هي حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في بعض البلدان
العربية خالل أواخر عام  2010ومطلد ، 2011متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد
َ
ّ
اللتصادي وسوء األحوال املعيشية ،إضافة إلى التضييق
البوعزيزي نفسه ،وكان من أسبابها األساسية انتشار الفساد والركود
السياس ّي واألمني وعدم نزاهة النتخابات في معظم البالد العربية.2
الدراسات السابقة:
دراسة غماري ،) 2014 3بعنوان" :الثورات العربية بين اليد الخفية والتفكك الجتماعي :التفسير السياس ي والجتماعي"،
ً
حاول الباحث في هذه الدراسة أن يقدم رأيا في األسباب التي أدت إلى النتفاضات غير املتولعة للشعوب العربية ،بمقارنته
ً
التفسير السياس ي أسطورة اليد الخفية) ،بالجتماعي ،متبنيا التفسير الجتماعي الذي مفاده أن السبب الحقيقي في ليام
الضطرابات ،يعود إلى التفكيك املنهجي الذي مارسته األنظمة الشمولية على مجتمعاتها ،حيث أفرغت كل املؤسسات
الجتماعية الفاعلة من ليمتها ،محولة مجتمعاتها إلى ملك شاغر ،يمكن ألي مغامر أن يتالعب به كيفما يشاء .ولد لدمت
الدراسة مختلف أشكال التفكك الجتماعي التي مارستها األنظمة الشمولية على مجتمعاتها ،تفكيك ّ
حول هذه املجتمعات إلى
كيانات لابلة لالنفجار في أي ولت.
دراسة عبد السالم ،)2014) 4بعنوان" :أسباب ليام ثورات الربيد العربي" ،ولد هدفت الدراسة إلى الولوف على ماهية
الثورات وما هي مراحلها وماهي القوى املحركة لها في املجتمعات العربية ،كما هدفت إلى التعرض لألسباب السياسية
واللتصادية التي أدت إلى ليام ثورتي مصر وتونس .وتوصلت الدراسة إلى إن العامل اللتصادي املتمثل بالبطالة وتدني
املستوى املعيش ي وغيرها ،لم يكن العامل الوحيد في الثورتين التونسية واملصرية بل هو أحد العوامل ،وإن نسبة تأثير هذا
العامل تختلف من لطر إلى آخر ،ما يعني إن الثورة سواء في تونس أو في مصر ل يمكن حصرها في عامل واحد ،بل هي نتيجة
لجملة من العوامل .كما توصلت الدراسة إلى أن الختالف ما بين الثورة التونسية واملصرية ما هو إل اختالف شكلي ،والثورة
كانت حتمية نتيجة التردي في أوضاع كل الشعوب العربية.
دراسة خروب ،)2013 5بعنوان" :أثر ارتفاع األسعار على زيادة حدة الثورات الحتجاجية من وجهة نظر النقابات
والتحادات العمالية في مدينة للقيلية" ،هدفت الدراسة التعرف على أثر ارتفاع األسعار على زيادة حدة الثورات الحتجاجية
في الوطن العربي ،وتحديد أثر الثورات الحتجاجية الناتجة من ارتفاع األسعار على أمن واستقرار املواطنين ورفاهيتهم
اللتصادية وتوعية املجتمد في معرفة حقيقة ما يحدث على الساحة الفلسطينية ودعم األفراد الذين لم يستطيعوا التعايش

 1حسين رشوان ،2007،الفقر واملجتمد – دراسة في علم الجتماع ،اإلسكندرية ،مصر.
 2ويكيبيديا ،2012 ،الربيد العربي.
 3طيبي غماري ،2014،مرجد سابق ،ص .23-7
 4آية عبد السالم ،2014،أسباب ليام ثورات الربيد العربي ،املركز الديمقراطي العربي.
 5حنان خروب ،2013،أثر ارتفاع األسعار على زيادة حدة الثورات الحتجاجية من وجهة نظر النقابات والتحادات العمالية في مدينة للقيلية،
جامعة القدس املفتوحة.
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ً ً
مد ارتفاع األسعار والتعامل مد املشكلة على محمل الجد .ولد أظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع األسعار كان له تأثيرا كبيرا في
زيادة حدة الثورات الحتجاجية لدى املواطنون الفلسطينيون ودفعهم نحو الحتجاج على الحكومة الفلسطينية.
دراسة عبد الشافعي ،)2012) 1بعنوان" :الثورات العربية :األسباب والدوافد واملآلت" ،ولد سعت الدراسة إلى بحث
األسباب واملحددات والدوافد التي تقف وراء موجة الثورات والنتفاضات والحركات الشعبية التي شهدتها املنطقة العربية خالل
عام2011م ،والتي دخل معها العالم العربي حقبة سياسية جديدة ،تميزت بعودة اإلرادة الشعبية بعد لرون من اختطافها من
جانب الطبقات الحاكمة ،واستبدالها بشرعيات بديلة .وفي إطار تحليل مسارات تلك الثورات والحتجاجات وأنما الستجابة
ً
ً
الرسمية لها اعتمدت الدراسة منهج الرتبا  :الذي يقوم على مبدأ أن هناك تداخال شديدا بين العوامل الداخلية والعوامل
الخارجية في تشكيل األحداث السياسية التي تشهدها األطراف التي تتكون منها النظم اإللليمية والدولية ،وتقسم الدراسة
الثورات والحتجاجات إلى عدة مستويات أساسية ،كما بينت ثورات إسقا النظام كما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن،
والثورات التي تتأرجح بين إصالح النظام وتغييره كما في سوريا والبحرين ،والحتجاجات املحدودة والحتواء السريد ،كالذي
شهدته كل من دول :الكويت وسلطنة عمان واململكة األردنية الهاشمية ،والعراق ،واململكة العربية السعودية والجزائر،
وموريتانيا .وتحاول الدراسة تقديم السيناريوهات املحتملة ملستقبل هذه األحداث وتأثير كل منها على األوضاع السياسية
واللتصادية والجتماعية في دول املنطقة ،فترى انه من املحتمل أن تدور الصراعات السياسية سواء في املرحلة النتقالية أو
بعدها بقليل حول القضايا الحياتية واملعيشية ،بدرجة أكبر من القضايا الفكرية واأليديولوجية .في ظل تركيز الثورات على إنهاء
الدكتاتورية والفساد وتوفير الحقوق األساسية ورفد مستويات املعيشة املادية وتعزيز لدر أكبر من الحرية والعدالة
والديمقراطية.
دراسة شحاته ومريم ،)2011 2بعنوان" :محركات التغيير في العالم العربي" ،حاولت فيها الباحثتان إلقاء الضوء على أهم
الدوافد املحركة للقوى السياسية والجتماعية املختلفة للثورة ،والتي تمثلت بالطفرة الشبابية ،والتهميش اللتصادي
والجتماعي ،وغياب الحريات السياسية ،وتراجد عوامل الندماج الوطني ،وتصاعد دور لوى خارجية وإلليمية .وتفيد الدراسة
ً
بان تراجد الدور اللتصادي والجتماعي للدول العربية أثر سلبا على لطاعات كبيرة واسعة كانت تعتمد بشكل كبير على دعم
الدولة ،ما أدى إلى تزايد مظاهر الفقر والتهميش ،واتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء بشكل ملحوظ ،ما تسبب في تصاعد
حدة الحتجاجات املطالبة بمحاربة الفساد والغالء وتحسين الظروف املعيشية لألفراد.
دراسة سالمة )2011) 3بعنوان" :عصر الثورات العربية األسباب والتداعيات" ،توصلت الدراسة إلى ثالثة أسباب رئيسة
كانت وراء اندلع الثورات الشعبية في البلدان العربية ،وهي باختصار :غياب الديمقراطية ،والذي كان يعني سيطرة الحزب
الواحد والرئيس املخلد الذي يورث الحكم لبنه من بعده ،وانسداد األفق السياس ي الذي كان يحرم الجماهير من حقها في
املشاركة السياسية ،مد ممارسة القمد والتنكيل وتكميم األفواه ،وثاني األسباب هو :تردي األوضاع العربية على نحو خطير في
كافة املجالت اللتصادية والجتماعية والثقافية ،األمر الذي كان يعني انتشار البطالة والفقر والتخلف واتساع الهوة بين
العالم العربي والعالم الخارجي حضاريا وتقنيا ،والسبب الثالث :كان فساد األنظمة وغياب العدالة الجتماعية ،بشكل غير
مسبوق وغير محتمل ،حيث نشأ تحالف طبقي حاكم دأب على امتصاص دماء وعرق الشعوب واستغاللها ،في الولت الذي
ً
ً
كان ينهب ويسرق ويراكم الثروات ،بينما الناس تتضور جوعا ولهرا.
 1عصام عبد الشافعي ،2012 ،الثورات العربية :األسباب والدوافد واملآلت ،مجلة البيان.
 2دينا شحاتة ،2011 ،ومريم وحيد ،محركات التغيير في العالم العربي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،184املجلد  ،46ص .17 - 10
 3عبد الغني سالمة ،2011 ،عصر الثورات العربية األسباب والتداعيات ،الحوار املتمدن ،عدد  ،3332ص .47-10
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التعقيب على الدراسات السابقة:
أعادت بعض الدراسات السابقة ليام الثورات الحتجاجية في عاملنا العربي إلى العامل السياس ي ،املتمثل بغياب
الديمقراطية وتعزيز األنظمة الديكتاتورية حكمها في كثير من الدول العربية ،وما نتج عن ذلك من تفكك البناء الجتماعي
وظهور كثير من املشكالت في اغلب الدول العربية ،كما ذهبت له دراسة غماري  ،(2014ودراسة الشافعي ) ،)2012ودراسة
شحاتة ومريم ).)2011
في املقابل يرى آخرون أن األسباب الحقيقية للثورات العربية يعود إلى العامل اللتصادي ،واملتمثل بارتفاع البطالة وتدني
املستوى املعيشة كما ذهبت له دراسة عبد السالم ) .)2014وفي هذا اإلطار ركزت دراسة خروب ) )2013على أن غالء املعيشة
هو العامل األهم لقيام الثورات الحتجاجية.
بينما تعيد هذه الدراسة ليام الثورات العربية إلى عاملي الفقر الذي يؤرق العائالت العربية واملنتشر في جل األلطار
العربية ،وغالء املعيشة املصاحب له الناتج عن استغالل الطبقة الحاكمة املسيطرة على مقدرات الشعب وأمواله ،وما ترتب
عليهما من ليام الحتجاجات والثورات العربية التي لادها الشباب ضد األنظمة العربية املستبدة ،والتي ما زالت إلى اآلن في
الكثير منها.
محاورالدراسة الرئيسة:
ً
أول :دور غالء املعيشة في زيادة حدة الثورات الجتماعية في ألطار الوطن العربي.
يعيش الوطن العربي في غالبية ألطاره حالة من التردي اللتصادي الناتج عن عجز األنظمة العربية الحاكمة النهوض
بالتصاد مجتمعاتها ،نتيجة لسوء اإلدارة والستفادة من املوارد املادية والبشرية املتوافرة فيها بكثرة .فقد شهدنا الكثير من
الخطط والستراتيجيات اللتصادية الغير ناجحة التي اتبعتها تلك األنظمة الحاكمة ،والتي أدت إلى زيادة الفقر واملديونية
العالية لتلك الدول ،ولتعويض هذا العجز اللتصادي لجأت الحكومات إلى مال الشعب ،فقامت بخفض الدعم الغير مدروس
عن السلد الرئيسية ،واعتماد سياسة رفد األسعار على جميد املنتجات اللتصادية وخاصة األساسية منها.
وبهذا أصبح تزايد األسعار ظاهرة مركبة متعددة األوجه تتحدد مالمحها في عجز ف ة معينة من الناس –على اتساعها– من
تحقيق املستويات الدنيا من الحتياجات األساسية كالرعاية الصحية والجتماعية والتعليمية باإلضافة إلى عجز القدرات
املختلفة للمشاركة في عمليات التنمية وجني ثمارها .ولعل هذا يشير إلى أن األزمات اللتصادية أصبحت لها عوالب وخيمة في
ً
املجتمدُ ،ويالحظ أيضا أن ارتفاع األسعار ترافق معه زيادة في عمليات السطو املسلح على البنوك وتزايد عمليات السرلة
والتسول والعنف والقتل لسداد الحتياجات املختلفة.1
وكثير ما ترجد األنظمة العربية ارتفاع األسعار إلى ما يعانيه اللتصاد العاملي اليوم من مشكلة الرتفاع املستمر في املستوى
العام لألسعار إلى سياسات الحتكارات التي تمارسها _الشركات متعددة الجنسيات والشركات الرأسمالية والصناعية املتقدمة
واملنتجين وكبار املزارعين_ كأداة تصحيحية إلعادة توزيد الدخل لصالح الطبقات الرأسمالية وذلك على حساب الفقراء وذوي
الدخول املنخفضة وبهذا الرتفاع املستمر في األسعار ،فإن األرباح والعوائد التي يحصل عليها أصحاب رؤوس األموال ومالكي
وسائل اإلنتاج يتم تمويلها مباشرة من لبل الفقراء الذين يتحملون أعباء األسعار وأخطاء السياسات اللتصادية للدولة أثناء

 1حال أحمد ،2019 ،التداعيات الجتماعية لظاهرة ارتفاع األسعار في مصر ،املعهد املصري للدراسات.
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ً
اندلع األزمات املالية والنقدية ،ويرافق ذلك أثارا اجتماعية كارتفاع معدلت الفقر وسوء مستويات املعيشة واتساع حدة
التفاوت في األجور والدخول بين الشرائح الجتماعية.1
وبهذا يكون الغالء هو املؤشر اللتصادي لرتفاع معدلت الستغالل الطبقي في املجتمد العربي .فهو يعني ارتفاع أرباح
الطبقة املسيطرة التصاديا وسياسيا ،ويعني توسعها في استغالل أكبر لف ات اجتماعية أوسد .ومن الواضح أن كل وضد
سياس ي واجتماعي مؤات للقوى املسيطرة يدفعها لشن هجوم التصادي واسد على الف ات الشعبية الفقيرة ،وذلك لتدعيم
سيطرتها السياسية ،وتعزيز هجماتها القمعية والعدوانية كما حصل في فترات مختلفة من التاريخ .هكذا فان كل ارتجاج أو
تراجد في ميزان القوى السياسية للحركة الرافضة ،ولقوى املمانعة امللتصقة بالجماهير ،خاصة الفقراء منهم ،يقابله هجوم
التصادي للقوى الطبقية املستأثرة بالحكم ،كأداة لستغالل الطبقات والف ات الجتماعية األخرى التي تعيش دائما على هامش
مجتمد األسياد.2
وتأتي بعد ذلك الجوانب التي تشكل الترجمة الجتماعية للسياسة اللتصادية املتبعة وللتركيب اللتصادي العام في الوطن
العربي لتكون لنوات أخرى لتضخيم ارتفاع األسعار ولتنتقل بهذا الرتفاع من مجرد ارتفاع في األسعار إلى مشكلة غالء حادة.
هذه القنوات تتمثل بشكل خاص في الطرق املتبعة في توزيد الدخل القومي وتوزيد العبء الضريبي والستفادة من شتى
الخدمات الجتماعية.3
كما تزداد املشكلة تعقيدا في البلدان التي تعتمد بصورة شبه كاملة على الواردات في تلبية احتياجاتها من الغذاء والدواء ،كالبلدان
العربية .إذ أن موجات الغالء شكلت أحد أهم األسباب التي أدت إلى تدهور املستويات املعيشية ،وبالتالي تحولها إلى احتجاجات في هذه
البلدان .وإذا كانت البلدان العربية لد ولفت عاجزة أمام ارتفاع األسعار بسبب تواضد مواردها املالية واعتمدت بصورة أساسية على
املساعدات الخارجية.4
ففي غالبية األلطار العربية تشير األحداث إلى استمرار ارتفاع مستويات أسعار العديد من السلد الستهالكية بطريقة ل تتناسب
ولدرات الف ات الجتماعي ،التي ترى أنها تقد في دائرة الستغالل الالمتناهي من لبل الحكومات العربية الغير جادة بتحقيق
تنمية شاملة في جميد جوانب املعيشة للمواطن العربي ،حتى يبقى مرهون بوجوده لها .وفي نفس الولت لامت هذه الحكومات
برهن جميد مقدرات الدولة للغرب الستعماري من اجل أن تسمح له بالبقاء في الحكم الستبدادي.
ولد أكد الباحث خليفة املحرزي املستشار في مركز الحوار للدراسات والبحوث أن الظروف اللتصادية السي ة التي يعاني
منها املجتمد ستلقي بظاللها على أفراد املجتمد .فارتفاع أسعار املواد الستهالكية وغيرها من املواد في األسواق ستؤدي إلى
مشكالت اجتماعية وشخصية عديدة تطال معظم أفراد األسرة وتعمل على زعزعة الستقرار النفس ي والعاطفي لديه ،وأشار
إلى أن سوء التغذية واملسكن السيئ يؤثر على سالمة الفرد من الناحية الفيزيقية والنفسية ولدرته على التكيف الجتماعي.5
وتتنوع اآلثار الجتماعية للغالء وتأثيره على املجتمد ،حيث ينعكس هذا األمر على كل مناحي الحياة ويعمل على بروز
العديد من الظواهر السلبية التي تطال كل أفراد املجتمد .فلو تفحصنا الوالد الجتماعي للدولة لوجدنا كيف كان لزيادة أسعار
 1حسن الرضيد ،2014 ،ظاهرة ارتفاع األسعار في األراض ي الفلسطينية :األسباب والتحديات وسبل العالج ،مجلة دنيا الوطن.
2سعيد الوجداني ،2008 ،مرجد سابق.
 3سعيد الوجداني ،2008 ،مرجد سابق.
 4محمد العسومي ،2020 ،معالجة ارتفاع األسعار ،مجلة الشرق.
 5السيد الطنطاوي ،2008 ،ارتفاع األسعار ينشر األمراض الجتماعية ،صحيفة البيان.

112

مركز جيل البحث العلمي

العدد  - 77يوليو 2021 -

املواد الستهالكية آثار اجتماعية ملحوظة للعيان تمثلت ببعض املمارسات التي انعكست على األنما السلوكية ألفراد
املجتمد.1
وبهذا أضعف ارتفاع األسعار في كل مناحي الحياة الحلم عند الكثير من الجماهير العربية بالحصول على حياة اجتماعية
كريمة تلبي جميد حاجاتهم اآلنية ،وتنمي لهم حلم أفضل باملستقبل داخل وطنهم .لكن الوالد املرير الذي يعيشونه مد الرتفاع
ً
الحاد لألسعار املتزايد الذي جعل من حياتهم جحيما ل يمكن تحمله ،إضافة إلى للة الدخل والرواتب الزهيدة التي يحصلون
ً
عليها من حكوماتهم والتي تضعهم بشكل آلي دون خط الفقر ،جعلهم أكثر إحباطا واستعدادا للثورة على الطبقة الحاكمة التي
تهتم فقط في مصالحها دون بقية الشعب ،لهذا لج وا إلى الثورة كحل أخير من اجل التخلص من الحياة املعيشية الصعبة.
آليات التغلب على ارتفاع األسعار:
الوالد املعيش ي الصعب الذي تعيشه األلطار العربية دفد الجهات املختصة :األكاديمية واإلعالمية والخبراء واملعنيين
بضرورة الهتمام بمعالجة تلك املشكالت ورصد تلك التداعيات الناتجة عن هذه الظاهرة وما نتج عنها من صراعات دامية في
سوريا وليبيا واليمن...وغيرها) ،وتفكك البناء الجتماعي بين مكونات مجتمعاتنا العربية ،وتدمير الحياة اللتصادية وزيادة
البطالة والهجرة وضعف الثقة بالنظام الحاكم.
لهذا كان ل بد من إزالة التأثيرات السلبية املترتبة أو التي سوف تترتب على ارتفاع األسعار التي من شأنها أن تضعف حركة
النمو اللتصادي في األلطار العربية أو على األلل تسهم في بطئها ،وهي في حاجة إلى تدخل عاجل من الجهات املسؤولة في تلك
الدول باعتبار أن الستقرار الجتماعي يمثل ضمانة للتصاد مزدهر عماده عجلة إنتاج سريعة الدوران ،تديرها األيدي البشرية
املؤهلة والقادرة على البتكار والتطوير.2
فاملعالجة الجدية ملشكلة الغالء ل تسقط من حسابها أكثر التفسيرات رواجا هذه األيام لألسباب التي أدت إليها .فهي
تأخذ بعين العتبار ،بل تنطلق من ارتفاع األسعار في الخارج هو أساس مشكلة الغالء في بلداننا العربية ،كما عليها أن تأخذ
بعين العتبار وجهة نظر ثانية تؤكد على األسباب الداخلية والتي تحصرها عموما في وجود الحتكار وتعدد السماسرة والوسطاء
التجاريين الجشعين .لكن هذه التفسيرات كما يروج لها حاليا ،إما أنها تأتي لتغطية موالف محض تبريرية رد الغالء إلى أسباب
خارجية) ،وإما أنها تبقى سطحية وجزئية ل تذهب إلى جذور املشكلة الحتكار وكثرة السماسرة والوسطاء) .وفي الحالتين تقود
إلى حلول تطفو على سطح املشكلة وتبقى لاصرة عن معالجتها بصورة فعالة.3
وإن مواجهة مشكلة الغالء تضعنا في الوالد ،وجها لوجه أمام املشكلة اللتصادية والجتماعية بتكاملها في الوطن العربي.
وعلى وجه التحديد أمام املسألة املركزية في هذه املشكلة التي تكمن في هيمنة إنتاج الخدمات داخل اللتصاد الوطني ،وما
يتفرع عن هذه املسألة املركزية من مسائل أساسية أخرى مثل ضعف مجالت اإلنتاج السلعي :الزراعة والصناعة وإلحالهما
بمجال إنتاج الخدمات نفسه ،حيث تم إلحاق اللتصاد العربي بمجمله بحاجات الخارج والتقلبات التي تحدث فيه ،هذا دون
أن ننس ى انعدام التوازن في مجالت توزيد الدخل والستفادة من شتى الخدمات الجتماعية.4

 1املرجد نفسه.
 2السيد الطنطاوي ،2008 ،مرجد سابق.
 3سعيد الوجداني ،2008 ،مرجد سابق.
 4املرجد نفسه.
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ففي دراسة للجامعة العربية  2009خلصت إلى مجموعة من اإلجراءات من أجل الحد من مشكلة غالء األسعار في عاملنا
العربي من أهمها تخفيض الرسوم الجمركية على سلعة الحبوب إلى أدنى مستوياتها ،بجانب تعزيز الدعم الحكومي للغذاء.
والعمل على تنفيذ مشاريد تنموية وخدمية لتحسين الظروف املعيشية للسكان ومجابهة التحديات البيئية من الفقر وتوفير
فرص العمل .وزيادة املخزون الحتياطي من السلد الستراتيجية ،مد زيادة السعات التخزينية لصوامد الحبوب.1
وكذلك اتخاذ بعض اإلجراءات الخاصة مثل مرالبة األسعار ،وإصدار لوانين لدعم اإلنتاج الزراعي ،وتنشيط املؤسسات
الستهالكية الحكومية وفتح األسواق الشعبية لتوفير السلد الغذائية بأسعار مناسبة ،إضافة إلى تنشيط جمعيات حماية
املستهلك .وفي جانب سياسة اإلنتاج الزراعي تسعى الحكومات العربية إلى تحسين مستويات اإلنتاجية في املشاريد الزراعية
القائمة ،بجانب التوسد في إنتاج املحاصيل الغذائية الرئيسية وإلامة املشروعات الزراعية املشتركة كما هو الحال بالنسبة
للمشروعات الزراعية املشتركة بين السودان وكل من األردن والسعودية وسوريا ومصر.
وهنا يجب أن نؤكد على أهمية التكامل اللتصادي العربي من أجل الخروج من الحياة املعيشية الصعبة ،وعدم رهن
التصادنا وشعوبنا لبعض الدول العربية التي تسعى جاهدة من أجل فرض سيطرتها وهيمنتها عليها بما تملك من مال يتم
توظيفه في تغذية النزاعات والصراعات الداخلية من خالل دعم أطراف النزاع .ولو وجه هذا املال إلى تحسين وتطوير اللتصاد
ً
ً
لتغير ولعنا اللتصادي العربي الهش ،وألصبحنا من أكثر الدول استقرارا وجذبا لالستثمارات العملية التي سوف تنقل ألطارنا
لصفوة الدول املتقدمة.
ثانيا :دورالفقرفي زيادة حدة الثورات االجتماعية في أقطارالوطن العربي.
تعاني األلطار العربية من مستويات عالية من الفقر عند غالبية سكانها وف اتها الجتماعية ،وفي نفس الولت تشهد ارتفاعا
ً
كبيرا في معدلت غالء املعيشة املتزايد ،الذي جعل املواطنين العرب ل يحصلون على أدنى متطلبات الحياة الكريمة التي تحفظ
لهم كرامتهم ،وتحقق لهم أمنهم الجتماعي واللتصادي والسياس ي الغائب عنهم نتيجة تحولهم إلى أداة أو ش يء يمتلكها ويستغلها
الحكام العرب وعائالتهم ومن والهم من أصحاب الطبقة العليا ،من أجل زيادة ترفهم وبذخهم بمال غير مالهم.
ونتيجة لهذا الوضد السيئ الذي تعيشه األلطار العربية من فقر وغالء معيشة وما صاحبها من تدني مكانة اإلنسان العربي،
تداعت الشعوب العربية إلى الثورة والتمرد على النظم الحاكمة بكل مسمياتها من أجل رفد الظلم املتأصل في طبيعة األنظمة
العربية الديكتاتورية ،فلج وا إلى شوارع املدن العربية ،مطالبين بحقهم في العيش بكرامة داخل مجتمعاتهم .وترتب على ذلك
دخول كثير من األلطار العربية في عملية تغيير النظم القائمة أو في صراعات دامية ما زالت إلى اآلن تحصد أرواح الكثير من
أبناء هذا الشعب املستضعف.
وبهذا تعد ظاهرة الفقر واحدة من أهم املعضالت التي واجهتها املجتمعات والحكومات خاصة العربية منها ،وفي القديم
ارتبطت الفقر بفقدان املوارد والحروب التي تؤدي إلى الستعباد والقهر  ،واليوم أصبح الفقر من أكثر املشاكل التي تواجه
املجتمعات العربية ،ملا ترتب عليه من انهيار كثير من األنظمة العربية ،والتي رأت أن الستغالل املتواصل ملواردها ولشعبها،
يجعل من حياتهم مرهونة في بقاء هذه األنظمة والحفاظ عليها وحتى تقديسها ،متناسية أن الظلم املتواصل للشعب وحرمانه
من الحياة الكريمة ،سيدفعه في النهاية إلى القضاء على هذه األنظمة املستبدة ،من أجل تحقيق مستوى معيشة ومستقبل
أفضل.

 1جامعة الدول العربية ،2009 ،تداعيات ارتفاع األسعار العاملية للمواد الغذائية األساسية وتأثيرها على مستوى معيشة املواطن العربي.
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ً
ً
ً
ً
ول يمكن اعتبار الفقر حدثا طارئا في ألطارنا العربية ،أو اعتبار ثورة الجياع حراكا بسيطا ،فالجوع لادر على إحداث
تغييرات ربما ل تستطيد أي مبادئ وثورات تحرر إحداثها ،ألن الجوع هو ثورة في وجه حياة ألص ى من املوت ،فإذا لم يستطد
النظام أن يطعم تلك األفواه الجائعة فربما تكون الضربة القاضية لعرشه املتهاوي منذ تسد سنوات.1
ً
وثورة الجياع في بلداننا العربية هي ثورة حق ،بل هي من أكثر الثورات تعبيرا عن حقوق اإلنسان ،إذ إنها ثورة للبقاء ،وثورة
من أجل العدالة حتى لو لم تصرح بذلك ،ألن وجود العدالة يعني عدم ولوع الفاجعة .وإن الذين يقودون حراك الناس اليوم
ً ً
ً
من أجل لقمة العيش هم أفضل َّ
ممن يسكت حتى يموت لهرا وذل ،وإن ثورة تمت من أجل الخبز لقادرة أن تحمل في رغيفها
كل القيم التي تقاتل من أجلها الثورات ،وستمنح فرصة جديدة عند من يريدون القتال والثورة من أجل مباددهم ليعودوا من
جديد ،لكن هذه املرة معهم حجة بالغة وهي األمعاء الخاوية والبطون الجائعة ،يستطيعون بها حشد الناس وليادة حراكهم
من أجل ّ
كل القضايا جملة واحدة.2
ففي دراسة للبنك الدولي  2015أظهرت نتائجها أنه من منظور البيانات اللتصادية وحدها ،ما كان ينبغي أبدأ أن تحدث
ثورات الربيد العربي عام  .2011فاألرلام من العقود السابقة تعطي صورة مشرلة :للمنطقة َّ
حققت تقدما مطردا نحو القضاء
على الفقر املدلد ،وتعزيز الرخاء املشترك ،وزيادة معدلت اللتحاق بالتعليم ،وخفض أعداد الجوعى ووفيات األطفال ووفيات
ً
األمهات .وكانت اإلصالحات تمض ي لدما ،ومعدل النمو اللتصادي معتدل.3
لكن في أواخر عام  2010وأوائل عام  ،2011نزل ماليين املواطنين إلى شوارع مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا مطالبين
بالتغيير ،وبدأ الشارع العربي َّ
يتحدث عن وضد لم تكن املؤشرات الكمية القياسية َّ
تنبأت به .وخلصت نتائج الدراسة إلى أن
تنامي وانتشار مشاعر عدم الرضا عن مستويات املعيشة ،واملنعكسة في نتائج املسوح التي ركزت على تصورات املواطنين ل في
البيانات املوضوعية ،هو السبب الرئيس ي في النتفاضات .فاملواطن العادي ولسيما من أفراد الطبقة املتوسطة يشعر بإحبا
بسبب تدهور مستويات املعيشة نتيجة لنقص فرص العمل في القطاع الرسمي ،وسوء الخدمات العامة ،والفتقار إلى آلية
ملساءلة الحكومية.4
ُ
فمثال لم تكن دوافد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير في مصر عام  ،2011سياسية فقط .بل كانت األوضاع
املعيشية واللتصادية والجتماعية من ّ
أهم محركاتها .ويمكن أن نالحظ هذا األمر ببساطة من خالل لراءة الشعارات التي
رفعها املتظاهرون حينها ،واملتمثلة في عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية) .واملتأمل لهذه الشعارات يرى أن
الفقر في حد ذاته ل يؤدي إلى الثوراتّ ،
لكن الخلل في توزيد ثروات األوطان ومواردها على املجتمد هو ما يحرك الغضب في
ً
الصدور والذي يتحول ،مد مرور الولت وكثرة الضغو إلى يأس يرى في الثورات سبيال للخالص.5
وهنا كانت ثورات الشباب العربي القائمة على خلفية عوامل الفقر والضطهاد والتهميش ومصادرة الحريات الشخصية
والعامة ،هي ثورات واعدة ،في ظل مجتمعات عربية تشكل فيها التركيبة السكانية الشبابية أكثر من  ،%50وتجري في عالم
منفتح على مصراعيه ،تسقط فيه ليمة األجهزة األمنية واملخابراتية القمعية والتقليدية ،مهما بلغت من لوة وكيد ،وهو عالم
الحقبة اللكترونية املعلوماتية ،والذي يعبئ أذهان الشباب بقيمة البديل األفضل ،ويسهل اندماجهم في مجموعات فاعلة
 1أحمد العبس ي ،2020 ،مرجد سابق.
 2املرجد نفسه.
 3البنك الدولي ،2015 ،احباطات الطبقة املتوسطة ّ
أججت ثورات الربيد العربي.
 4املرجد نفسه.
 5داع اإلنصاف الجندي" ،2016 ،توزيد خريطة الفقر في مصر دليل على غياب العدالة الجتماعية".
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وايجابية ،وخاصة عبر شبكات التواصل الجتماعي ،ويضد تجارب الشعوب املتقدمة أمام نصب أعين الشباب الثائر ،مما
يشكل لديهم دافعية اكبر للفعل الثوري والستمرار به ،ويسهم بدوره في رسم مالمح ذات فردية واجتماعية افتراضية متقدمة
مفعمة بالعطاء مقابل الذات املهشمة من لبل لوى الستبداد.1
ول شك أن الفقر آفة لاتلة ومدمرة من آفات العصر ،فهو ل يؤدي إلى العوز املادي والحرمان فقط ،وإنما يؤدي إلى املرض
ً
والجهل ،وعدم توافر الغذاء الجيد ،أو املسكن املالئم أو التعليم املناسب ،فضال عن أنه يسبب الشعور باملذلة واإلهانة ،كما
يشعر صاحبه بفقدان الثقة بالذات أو النفس ويدفعه بالشعور بالسخط والحقد الجتماعي والتفكيك األسري ،ملا يسببه
الفقر من الحرمان ،فإنه ينمي شعور الحقد الطبقي والصراع وخاصة تجاه األغنياء في املجتمد وإذا كان الفقر يهدد الصحة
فإنه يضعف من الكفاءة واإلنتاجية للفرد وبذلك يقلل من اإلنتاج القومي الذي هو عصب اللتصاد.2
وتكمن خطورة الفقر في تأثيراته السلبية على املجتمد في نواحي الحياة املختلفة الصحية والتربوية والثقافية والجتماعية
فإليه يعزى ثلثا مشاكل املجتمد التي تقض املضاجد وتؤرق البيوت وتدمي القلوب وتشعل النفوس هما وكمدا لذلك كله اعتبر
الفقر عدوا لإلنسان كونه يمثل دافعا لويا ل يمكن بالسهولة إيقافه يدفد اإلنسان إلى فعل أي ش يء ولو كان مشينا ومجرما
لتلبية متطلباته والحصول على احتياجاته الضرورية التي ل يمكن أن يستغني عنها كتعويض للحرمان الذي عاشه بسبب هذا
الفقر الذي يخيم فوق حياته فالفقر هو مولد الثورات والجريمة.3
وبسبب التداعيات املستمرة للغالء أصبح الفقر يأخذ مفاهيم ومسميات مختلفة لتعدد مؤشراته وتداعياتها فأصبح يعرف
بأنه عدم القدرة على تحقيق حد أدنى من مستويات املعيشة واملتطلبات اللتصادية والجتماعية وذلك لالرتبا القوي بين
املؤشرات الجتماعية وانتشار الفقر الذي ُيعزى بصفة أساسية لنخفاض الدخل والذي يترتب عليه نقص الطعام وسوء
التغذية مد تدني مستوى الخدمات الجتماعية كالصحة والتعليم والثقافة باإلضافة إلى تدني أو انعدام املشاركة السياسية
املجتمعية.4
وفي هذا اإلطار يشير تقرير األمم املتحدة  2017إلى ارتفاع معدلت الفقر املدلد على الصعيد اإللليمي ،إذ تبلغ نسبة عدد
ً
ً
الفقراء فقرا مدلعا  38.2) %13.4مليون) ،أما النسبة التي أظهرها دليل الفقر املتعدد األبعاد للفقر املدلد فهي  6.6في املائة.
ً
أما على مستوى الفقر الذي يتضمن ايضا الفقر املدلد ،فهي أعلى بكثير .فتبلغ نسبة عدد الفقراء في البلدان العشرة التي
شملتها الدراسة نحو  40.6في املائة ) 116.1مليون) ،بينما يبلغ دليل الفقر املتعدد األبعاد  20.6في املائة .ويبلغ املتوسط
اإللليمي لشدة الفقر مؤشر شدة الفقر) نحو  50في املائة لكل من الفقر املدلد والفقر .وصنفت الدول العشر التي شملتها
ً
الدراسة ثالث مجموعات استنادا إلى معدلت الفقر فيها .فبالنسبة للفقر املستشري ،تشمل املجموعة األولى البلدان ذات
املستويات املنخفضة للغاية للفقر املدلد والفقر ،وتضم األردن وتونس والجزائر ومصر .أما املجموعة الثانية فتشمل املغرب
والعراق ،وفيها مستويات منخفضة من الفقر املدلد ومتوسطة من الفقر .أما املجموعة الثالثة فتضم بقية البلدان األلل
ً
نموا ،أي جزر القمر وموريتانيا والسودان واليمن ،ولديها مستويات متوسطة ومرتفعة من الفقر املدلد والفقر.5
 1عامر صالح ،2019 ،لراءة نفسية اجتماعية في آفاق ثورات الشباب في العالم العربي ،مقالت ودراسات وابحاث اجتماعية املجتمعات الجزائرية
والعربية.
 2عبد الرحمن العيسوي ،2009 ،تحليل ظاهرة الفقر ،جامعة اإلسكندرية ،مصر.
 3نجيب محمد الزبيدي ،2013 ،الفقر مولد الثورة والجريمة ،صحيفة الثورة.
 4زكريا طاحون ،2007 ،اإلنسان املعاصر صاند األزمات ،سلسلة صوت البي ة ،القاهرة ،ص.148
 5األمم املتحدة وشركادها ،2017،مرجد سابق.
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ومن خالل هذه الدراسة نالحظ أن األلطار العربية على اختالفها ،لد تأثرت بشكل أو بآخر بمستويات الفقر املتعدد الذي
طال شرائح كبيرة منها ،وحرمها من أبسط مقومات الحياة الذي يسمح لها بالعيش في مجتمعها دون انتظار تلقي املساعدات
واملشرو من الجهات املختلفة ،التي تسعى جاهدة بربط هؤلء الفقراء بها ،حتى ل يلج وا إلى الثورة عليها ،مدفوعين بطموحهم
بالحصول على مستقبل أفضل ،ومعيشة يتوافر فيها جميد حاجاتهم األساسية والكمالية.
آليات التخلص من الفقر كحل للثورات االحتجاجية:
مكافحة الفقر والقضاء عليه هي عملية متكاملة مستمرة يجب أن يشارك فيها الجميد ،من خالل وضد خطط
واستراتيجيات عملية لابلة للتطبيق والتنفيذ تتناسب ووالعنا العربي وإمكانيتنا املتوافرة ،بحيث تضمن حياة كريمة وتكافال
ً
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا ناجحا واستقرارا التصاديا ،وصول إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية املنشودة.
فالفقر لنبلة اجتماعية مولوتة حيث تتفالم اآلثار الضارة والسلبية للفقر إذا رافقها مظاهر اجتماعية سلبية أخرى
كضعف العدالة الجتماعية ،واستشراء الفساد ،ولصور الخدمات الجتماعية وغير ذلك وعندها يصبح الفقر كالقنبلة
ً
املولوتة التي لد تنفجر في ظروف معينة لتأخذ شكال من أشكال التململ الجتماعي والصدام مد السلطة أو بين شرائح وف ات
من املجتمد على خلفية أسس غير إنسانية ،ذلك أن الفقر يثير في النفس البشرية األسوأ من خصائصها وسماتها.1
وبهذا يعد الفقر آفة كبيرة في حياة األمم ومصيبة عظيمة تجتاح الشعوب وبالء شديد تسقط في هاويته السحيقة
املجتمعات ،ولكن مد ذلك فإن الخالص منه ممكن وتجاوز مشكالته مقدور عليها إذا توافرت رغبة حقيقية من لبل الجهات
الحاكمة واملس ولة عن إدارة حياتنا ،بالعمل على النهوض بمجتمعاتها في جميد مجالت الحياة التي تهم شعوبها ،دون التفات
إلى مصالحها الضيقة واملتمثلة بالحفاظ على كرس ي الحكم بأي سبيل كان ،حتى لو كان على حساب شعوبها البسيطة واملقهورة.
والجدير بالذكر أن الفقر ليس مستوطنا في املنطقة العربية ،بل هو نتيجة لظروف تاريخية وسياسية والتصادية أدت ،في
ظل غياب التخطيط السليم واإلدارة القائمة على املنهج العلمي العصري ،إلى تراجد في النمو اللتصادي ،ومن َّ
ثم إلى خلل في
الوضد الجتماعي ،أدى بدوره إلى تفاوت في مستويات املعيشة .وأسفر هذا التراجد عن تعثر في مواكبة التطور اللتصادي
ً ً
والتنمية ،ولسيما في البلدان العربية األلل لدرة وثروة ،والتي استطاعت أن تخرج من دائرة الفقر ،ولكنها لم تحرز تقدما لويا
على مسار التنمية.2
ً
والفقر هنا ليس نقصا في الدخل فحسب بل هو تهميش لطبقة كبيرة في املجتمد وحرمانها من الحد األدنى من الحاجات
الضرورية التي تضمن لها املشاركة في الحياة اللتصادية والجتماعية والسياسية والثقافية وتتشابك مشكلة الفقر مد لضايا
ً
كثيرة معاصرة كلها تتعلق بقضايا التنمية اللتصادية فالفقر عمليا نقيض لعملية التنمية الشاملة.
ً
ومن هنا أصبح واضحا الهتمام الكبير بمفهوم الفقر وأسبابه ومظاهره وآثاره وعالمة ذلك بتوزيد الثروة في املجتمد وطرق
الحصول عليها ،ولد تزايد الهتمام بضرورة القضاء على الفقر بعد اختتام القمة العاملية للتنمية الجتماعية في كوبن هاغن
عام 1995م والتي دعت إلى التزام عاملي بمكافحة الفقر وإزالة آثاره ،بحيث تم وضد خطط عاملية ومحلية ملحاربة الفقر بجميد
أشكاله ،وحتى بداية التسعينيات ظل العالم ينظر إلى الفقر على أنه الحرمان املادي .وكان أسلوب مكافحة الفقر في ذلك الولت
ً
يعتمد على النمو اللتصادي سوف يؤدي تلقائيا إلى القضاء على الفقر ،ثم أخذ مفهوم الفقر يتسد ليأخذ نظرة أكثر شمولية
 1سلوى املصري ،2002 ،تشخيص الفقر في األردن ،عمان ،ص.24-23
 2األمم املتحدة وشركادها ،2017،مرجد سابق.
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تعتبر أن الحرمان املادي هو أحد عناصر الفقر ،وتعترف بوجود مظاهر أخرى للفقر وهي عدم إمكانية الفرد من الوصول إلى
موارد مهنية مثل التعليم والتدريب والوضد الصحي الجيد وفرص العمل املناسبة واألجور املرتفعة التي توفر الحياة الكريمة.
ً
فمثال ينتشر الفقر في األراض ي الفلسطينية حيث يعاني املجتمد الفلسطيني من مختلف أنواع الفقر والحرمان كما أن هناك
ف ات من املجتمد تعاني من الهشاشة والتي تجعلها معرضة للفقر ،مما يعاني منه الشعب الفلسطيني من فقر وحرمان يرتبط
بشكل أو بآخر بالحتالل اإلسرائيلي.1
إن مكافحة الفقر يجب أن تستهدف است صال الفقر من الجذور ،عبر تمكين كافة أبناء املجتمد ،وفي مقدمتهم الغالبية
الجتماعية من الفقراء من الحصول على فرص متكاف ة لتملك رأس املال ،ومن ثم تمكينهم من الحصول على نصيب متكافئ
من الدخل الوطني وتعزيز برامج املشاريد الصغيرة.2
وبهذا يكون مكافحة الفقر ليس باألمر العسير ،إذا توفرت اإلرادة الحقيقية من لبل أصحاب القرار ،وشارك بها املجتمد
املحلي بمؤسساته وأفراده .من خالل تبني البرامج والسياسات اإلنمائية التي تتناسب وألطارنا العربية ،وتمويل املشاريد
الصغيرة التي تشرف عليها الحكومة وترالبها ،والعمل على رفد الحد األدنى لألجور بما يتناسب ومستويات املعيشة في ألطارنا
العربية ،وتعزيز الستثمار في جميد القطاعات اإلنتاجية ،وتوفير فرص العمل لجمهور الشباب ،والحد من نسب البطالة،
وتشجيد املواطن العربي العودة إلى استثمار وزراعة األرض من خالل دعم الصناعات الريفية وفتح السواق العاملية لها ...الخ.
نتائج البحث:
خرج البحث بمجموعة من النتائج أهمها:
 –1غالبية الثورات العربية التي شهدها العالم العربي ابتداء من تونس إلى بقية الدول العربية لادها الشباب تحت مسمى
"ثورة الربيد العربي" ،ثم التحق بها العديد من األحزاب السياسية والف ات املجتمعية .وكان السبب الرئيس ي لها هو غالء
املعيشية الكبير ،الذي ل يتناسب مد املستوى املتدني للدخل لتلك الدول ،وما ترتب على ذلك من زيادة الفقر وارتفاع نسب
من يعيشون دون خط الفقر.
 –2من املالحظ أن ظاهرة الفقر وغالء املعيشة ليست مستوطنة في ألطارنا العربية ،بل تعود باألساس إلى فشل األنظمة
العربية في تحقيق تنمية حقيقية ،والقدرة على نقل املجتمد من حالة الفقر إلى حالة الرفاهية ،التي تطمئن الشعوب العربية
بمستقبل معيش ي أفضل ،يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم الجتماعي.
 –3الستغالل املتواصل لجميد املوارد املادية والبشرية التي تمتلكها الدولة لصالح األنظمة السياسية الحاكمة بغض
النظر عن مسمياتها ،حيث أصبحوا مالكين فعليين لجميد مقدرات الوطن وللدخل القومي للدولة .باعتباره حق مكتسب لهم
ولعائالتهم ،دون بقية املجتمد ،ينفقوه على ملذاتهم وشهواتهم وفتنهم ،وهذا ما زاد من فقر املجتمد ومن سخط الشعوب
العربية على هذه األنظمة الستبدادية القمعية.
–4تبعية األنظمة العربية إلى بلدان الستعمار األجنبي الحديث واملتمثل بالوليات املتحدة األمريكية ،سعيا منها للحفاظ
على وجودها في الحكم ،وجعل التصادها مرهون باملتطلبات األمريكية التي ل تنتهي من خالل دفد مليارات الدولرات كجزية)
 1عبد هللا الحسن ،2005 ،الفقر في فلسطين سياسته ومكافحته ،كلية الدراسات العليا جامعة النجاح ،نابلس ،فلسطين ،ص .2
 2محمد عيس ى ،2010 ،املشروعات الصغيرة واملتوسطة بوصفها إحدى آليات خفض الفقر في البلدان العربية ،مجلة بحوث التصادية عربية،
العدد  ،50ص .104
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ً
من لبل الدول الخليجية النفطية ،التي كانت تعد سابقا دول غنية .بينما الدول التي يغلب عليها طابد الفقر عند غالبية شعوبها
فإنها أرهنت سيادتها والتصادها وشعبها وتاريخها خدمة للمخططات الستعمارية في املنطقة واملتمثل في دعم الكيان الصهيوني
على حساب الدولة الفلسطينية والشعوب العربية املقهورة .وهذا ما نشهده من خالل تسارع لطار التطبيد مد الكيان الغاصب
في فلسطين ،مقابل الحصول على حفنة لليلة من املال كما حصل مد السودان واملغرب.
 –5الثورات العربية التي شهدتها األلطار العربية منذ عام  2011ولادها الشباب العربي ،لم تنجح في تحقيق أهدافها
املتمثلة بتوفير فرص حياة أفضل ،وتحويل األنظمة السياسة اتجاه تبني الديمقراطية كأسلوب لإلدارة واملعيشة .بل لألسف
تعزز حكم العسكر املدعومين من الستعمار األمريكي واإلسرائيلي .وبهذا أثبتت كل تلك التجارب أن أي اتجاه نحو التغيير ،ل
يجب أن يغير النظام السياس ي املستبد فقط ،بل يجب أن يحدد األسس القانونية واإلدارية لشكل النظام الوطني الجديد،
القائم على الكفاءات البشرية اإلدارية والعلمية القادرة على النطالق باملجتمد نحو تحقيق التصاد كبير ينافس أكبر
اللتصاديات العاملية .وهذا بدوره سوف يرفد من الناتج القومي املحلي للدول العربية ،وبالتالي سيعمل على تحسين املستوى
ً
املعيش ي لجميد ف ات املجتمد العربي وخاصة الشباب منه ،وإنهاء حالة الفقر الذي أصبح جزءا من حياة الكثير من أبناء وطننا
العربي.
ً
 –6فساد األنظمة السياسية العربية على اختالفها هو الذي هيأ الشعوب العربية إلى اللجوء إلى الشارع ،احتجاجا على
األوضاع املعيشية الصعبة  ،وعلى محاربة ارتفاع األسعار الذي ل ينتهي ،وزيادة نسبة البطالة في املجتمد بصورة عامة والشباب
بصورة خاصة ،رافق ذلك ضعف الستفادة من املوارد املحلية ولتل القطاع العام ملصلحة القطاع الخاص ،وتسخير اللتصاد
الوطني لف ة لليلة جشعة من أصحاب الطبقة العليا الذين ل يهتمون إل بزيادة رأس مالهم بغض النظر عن األسلوب الذي
يتبعونه من احتكار للسلد والرشوة.
 - 7استنزفت الحكومات العربية املواطن البسيط من خالل تبنيها الكثير من القوانين العقيمة التي تزيد من فقرهم وبؤسهم
وخضوعهم ،فوضعت استراتيجيات غير مالئمة لتحقيق تنمية التصادية واجتماعية وسياسية تناسب جميد الشعوب العربية.
فأصبح املجتمد العربي يمتاز بف ة لليلة تملك املوارد ،وغالبية الشعب يعيشون ظروف التصادية صعبة جعلتهم يعيشون
تحت خط الفقر ،الذي حرمهم من العيش بكرامة في مجتمعاتهم .مما أدى إلى اتخاذهم أصعب القرارات وهو محاولة اللجوء
إلى العالم الغربي بشتى الوسائل القانونية وغير القانونية.
 –8التشابه الكبير في أسباب الثورات العربية على األنظمة السياسية املستبدة ،واملتمثل بالستغالل الكبير والبشد
للمواطن العربي البسيط ،من خالل تبني الحكومات سياسة ارتفاع األسعار كأساس لرفد ميزانية الدولة باألموال ،األمر الذي
أدى إلى زيادة حدة الفقر عند كثير من أبناء الوطن العربي.
توصيات البحث:
خرج البحث بمجموعة من التوصيات أهمها:
 –1ضرورة العمل على تغيير األنظمة العربية على اختالف مسمياتها ،لكونها السبب الحقيقي في حياة الفقر والبؤس الذي
يعيشه املواطن العربي.
 –2تغيير األنظمة العربية ل يجب أن يكون هو الهدف النهائي لهذه الثورات العربية ،بل العمل على توجيه الثورات العربية
إلى تبني النظام الديمقراطي القائم على الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة كأساس للنظام السياس ي الحاكم.
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 –3تبني الحكومات الديمقراطية خطط واستراتيجيات لادرة على تحقيق نمو التصادي حقيقي في جميد األلطار العربية،
مما سيرفد من املستوى املعيش ي ألفراد املجتمد وبالتالي انخفاض نسب الفقر بدرجة كبيرة.
 –4العمل على تحسين الوضد اللتصاد العربي من خالل الستفادة الفاعلة من املوارد املادية والبشرية التي تتوافر فيها
بكثرة  ،وليس من خالل سياسة رفد األسعار غير املدروسة.
 –5جعل اإلنسان العربي هو محور النطالق باللتصاد العربي نحو العاملية.
 –6عدم رهن التصادنا العربي بالتبعية لاللتصاد الغربي القائم على سياسة فرض التبعية على جميد التصاديات العالم
النامي ملصلحته الخاصة.
 –7عدم تمكين السياسيين والبرجوازيين والعسكريين والتجار الجشعين من التحكم بمصير وحياة الشعوب العربية من
خالل استغالل اللتصاد لصالحهم.
قائمة املراجع:
 .1األمم املتحدة وشركادها ،2017 ،التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد ،مطبوعات األمم املتحدة السكوا ،بيروت ،لبنان.
https://www.unescwa.org/ar/publications
 .2أحمد ،حال ،2019 ،التداعيات الجتماعية لظاهرة ارتفاع األسعار في مصر ،املعهد املصري للدراساتhttps://eipss- .
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 التنشئة اهلدرية مللكة التفلسف لدى األطفال:التنشئة االجتماعية والتغري االجتماعي
The Social change and the wasteful upbringing of children’s philosophical gif
 املغرب، القنيطرة،جامعة ابن طفيل/ لحسن دحماني.د
Dr. Lahcen Dahmany / University of Ibn tofail, Morocco
123

:ملخص
 ساهم في تغير التنش ة ووسائطها،إن التغير الذي عرفته األسرة املغربية من املمتدة التقليدية إلى األسرة النووية الحديثة
 سحبت البسا من تحت الوسائط، وسائل اإلعالم ووسائل التواصل الجتماعي وغيرها: كما أن ظهور وسائط جديدة،املتعددة
 إل أن التنش ة، والتغير الذي عرفته األسرة املغربية، فعلى الرغم من التطور العلمي والتقني-التقليدية –خاصة األسرة
ً
 لينفتحوا على العالم السبيراني، نتيجة ارتماء األطفال في العالم الفتراض ي دون رلابة أو توجيه،الجتماعية أصبحت أكثر هدرا
.بإيجابياته وسلبياته
. الطفل، التفلسف، التنش ة الهدرية، التغير الجتماعي:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The shift that the Moroccan family has undergone, from traditional to nuclear one, has contributed to the
change of socialization process and its multimedia. The appearance of new media such as social and
informational media has overwhelmed the traditional forms. Despite the scientific and technical progress and
the change in the family institution, the socialization process has become a loss. The children get exposed to a
virtual world without being aware of its advantages and drawbacks.
Keywords : social change, wasteful upbringing, philosophical thinking, the child.
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على سبيل االستشكال:
لقد ساد العتقاد أن العقل وحده القادر على إنتاج األفكار وحل املشكالت وفهم العالم ،والسيطرة على الطبيعة كشعار
ً
رفعه ديكارت في الفترة الحديثة 1.وبالنظر إلى هذه اإلمكانات العقلية التي يتميز بها اإلنسان ،فهو يتميز أيضا بحياة وجدانية
وانفعالية وأشكال تفاعلية بينذاتية وبين الغير والعالم .من هنا ارتأينا أن نقارب موضوع الطفل في عاللته بمنش ه وتأثيره عليه.
فالطفل ل يتوفر على ذكاء عقالني معرفي فقط ،بل على ذكاء وجداني وانفعالي ،2وهو ذكاء يساعده على حل مشكالت الحياة
ً
اليومية .كما أن الطفل ،من خالل هذا الذكاء املتعدد ،يخوض في عملية تساؤلية فلسفية وجودية عميقة جدا من لبيل :من
أنا؟ من أين أتيت؟ ما مصيرنا بعد املوت؟ ...وهي أس لة محرجة بالنسبة لغالبية اآلباء واألمهات ،كما هو األمر بالنسبة لجميد
وسائط التنش ة الجتماعية التي تروم إنشاء النشء بمعايير موحدة ،ضاربة عرض الحائط الختالفات العقلية والوجدانية
لألطفال ،ومتجاوزة بذلك كل األس لة التي تتولد لدى الطفل .إن الطفل فيلسوف بالفطرة ،ألنه يندهش أمام جميد الظواهر
ً
ً
والولائد التي تظهر للراشدين على أنها ش يء عادي ،ليس ألنها كذلك ،وإنما بفعل التكرار والعادة التي جعلت منها شي ا مألوفا،
ً
حتى وإن كان غير مفهوم بالنسبة إليهم ،لذلك فتساؤلت األطفال كثيرا ما تضعنا أمام جهلنا ،لتعيد إلينا الدهشة والستغراب
كبداية للتفلسف .إن الطفل هنا يمتلك أدوات التفلسف :التساؤل حول الذات ،والدهشة...إلخ .لكن كيف يفقد الطفل هذا
ً
ً
ً
الحس التساؤلي؟ ملاذا لم يتطور ليصبح شغفا معرفيا ووجدانيا يبدع من خالله وينفتح على اإلبداع الفلسفي والعلمي
ً
ً
ً
والفني الجمالي؟ بمعنى آخر ،كيف يصبح الطفل شخصا عاديا نمطيا يرى كل األشياء بنظرة نمطية تجعل من كل الوقائع
ً
ً
ً
ً
ً
والظواهرأمرا عاديا ،بعدما كان أمرا مدهشا وغريبا ،يدفعه إلى التساؤل واالستغراب؟ ما دورالتنشئة ووسائطها املتعددة
ً
في هذا التغير؟ وهل تشكل التنشئة االجتماعية حاجزا أمام مواصلة التساؤل والبحث لدى األطفال؟ وما دور وسائط
السبيرانية في تنميط شخصية الطفل؟
 -1تحديدات مفاهيمية:
-

التنشئة االجتماعية:

تضعنا التساؤلت أعاله في للب عملية التنش ة الجتماعية ،أي "تلك العملية أو السيرورة التي يكتسب الفرد من خاللها
العناصر السوسيوثقافية ملحيطه ،املكونة لبنية شخصيته تحت تأثير التجارب والفاعلين الجتماعيين ،ومن هنا يتكيف مد
البنية الجتماعية التي يعيش فيها" 3فعملية التنش ة الجتماعية هي اكتساب للمعارف والنماذج والقيم والرموز ،وباختصار
اكتساب طرق الفعل والتفكير واإلحساس  ...وتبدأ هذه العملية منذ ولدة الفرد وتستمر طوال حياته ،ول تنتهي إل بفنائه4".
إذا فالتنش ة الجتماعية هي تلك العملية التي تهدف إلى تشكيل هذا الكائن اإلنسان/الطفل) من كائن بيولوجي إلى كائن
ً
اجتماعي ،أي هي لناة الدمج التي تمكن الطفل من تشرب القيم واألدوار الجتماعية داخل مجتمد ما من أجل أن يصبح فاعال
ً
فيه ،أي أن يسعى الطفل إلى إثبات ذاته ،إما عن طريق العناد عندما يقابل بالرفض من طرف األسرة التي ل تعيير اهتماما
مليولته ،أو من خالل تعزيز ثقته بنفسه عبر املحاورة واملصاحبة وإذكاء روح املبادرة واإلبداع ،هذا األمر يضعنا أمام نوعين من
ً
التنش ة الجتماعية :أول تنش ة اجتماعية تقليدية هدرية ترتبط بالطاعة والولء والسكوت في حضرة الكبار ،أو تنش ة حديثة
ً
ترتبط بضياع الطفل بين الوسائط التكنولوجية املتعددة ،حيث تحل الصورة محل الخيال واإلبداع .ثانيا؛ تنش ة اجتماعية
 1يمكن الرجوع إلى كريم متى :الفلسفة الحديثة عرض نقدي  ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،الطبعة الثانية.2001 ،
 2إسماعيل العلوي :ص.91 ،
3 Guy Rocher : l’action sociale , paris, 1968 , P 132.
4 Guy Rocher : l’action sociale , paris, 1968 , P 133.
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حافزية :تحفز الطفل على استعمال عقله والعمل على املبادرة واإلبداع وإذكاء الفضول املعرفي والحس التواصلي بينه وبين
ذاته وبين الغير بصفة عامة.
إن التنش ة الجتماعية هي إحدى لنوات التغيير الجتماعي للمجتمد ،سواء على مستوى البنيات والقيم واألدوار وغيرها،
إذا ما التغير الجتماعي؟
-

التغيراالجتماعي:

ً
يعرف "جي روش ي" التغير الجتماعي باعتباره كل تحول  Transformationفي البناء الجتماعي في الزمن ول يكون مؤلتا سريد
الزوال لدى ف ات واسعة من املجتمد ويغير مسار حياتها1".
ً
ً
إن التغير الجتماعي ظاهرة تمس البناء الجتماعي ،أي التغير الذي يحدث أثرا عميقا في املجتمد ،وهو الذي يطرأ على
املؤسسات الجتماعية :كالتغير الذي يطرأ على بناء األسرة ،أو على النظام اللتصادي ،أو السياس ي وما إلى ذلك .هذا التغيير
هو الذي يمكن تسميته بالتغير الجتماعي.
ً
إن لياس التغير ل يتأتى إل من خالل الولوف على الحالة التي كان يوجد عليها املجتمد سابقا وكيف أصبح اليوم .فالتغير
الجتماعي إذن هو كل تحول يطرأ على البناء الجتماعي ،في النظام ،والقيم ،واألدوار ،وما يمكن مشاهدته خالل فترة زمنية
معينة.
ً ً
يرتبط مفهوم النمو بمفهوم التغير ارتباطا وثيقا ،ذلك أن التغير الجتماعي له جوانب عديدة ،ومن هذه الجوانب :الجوانب
الكمية التي يمكن أن تقاس من خالل معدلت النمو التي تعتبر أحد املؤشرات الهامة للتغير الجتماعي ،فالتغير في حجم السكان
أو تركيبهم ،والتغير في حجم الناتج القومي ،يمكن أن تعد مؤشرات للتغير الجتماعي .ولكن وجود هذه املؤشرات وغيرها ل يعبر
ً
عن كل جوانب التغير الجتماعي ،فدراسته تحتاج إلى بيانات أكثر تفصيال حول التغيرات الكيفية في العاللات الجتماعية وفي
ثقافة القيم.
فالتغير الجتماعي هو كل تحول يحدث في النظم واألنساق واألجهزة الجتماعية سواء أكان ذلك من الناحية املورفولوجية
أو الفزيولوجية خالل فترة زمنية محددة ،بفعل عوامل خارجية أو داخلية ،مثل اكتشاف موارد الثروة أو الهجرة أو نشر التعليم
أو الختراعات التكنولوجية2.
ً
ً
ً
التغير الجتماعي هو النتقال من حال حال ،ولد يكون هذا التغير تقدميا أو تأخريا ،ثابتا أو مؤلتا ،مخطط أو غير مخطط،
ُ
ً
ً
موجها أو غير موجه ،مفيدا أو ضارا .فالتغير إذا هو العملية التي يتحول بها نظام املجتمد من نموذج إلى آخر ،إن هذا التغيير
ً
ليس منعزل عن فعل الفاعلين ،لذلك وجب الهتمام بعملية التش ة الجتماعية باعتبارها لناة من لنوات التغيير ،لذلك وجب
العمل على إذكاء الروح الفلسفية لدى الناش ة باعتبارهم فاعلين مستقبليين .إذا ما التفلسف؟
-

التفلسف:

يعتبر التفلسف فعل معرفي يقوم على أساس الدهشة والشك والتساؤل والنقد ،باعتبارها آليات فعل التفلسف.
فاملتفلسف هو ذلك الشخص الذي ل ينظر إلى الظواهر واألحداث بعين عادية ،بل ينظر إليها من خالل اآلليات السالفة
1
2

مور ولبرت :التغير الجتماعي ،ترجمة عمر لباني ،دار الكرنك ،القاهرة  ،1970ص .69
الجولن فادية عمر" :التغير الجتماعي ،مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير ،دار الصالح للطباعة والنشر ،1984 ،ص 11و.12
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ً
ً
الذكر ،فالفيلسوف ليس شخصا عاديا ،بل هو ذلك الشخص الذي ل يسلم إل عبر الفحص والنقد .فالنقد في الفلسفة ل
ً
يعني أبدا إدانة ش يء أو صب اللعنات عليه ،ليس مجرد الرفض والنفي ،ول يصح أن يتحول من نقد إلى نقض ،وليس هو التهام
والتطاول ،ول الصياح والصراخ ،وإنما هو الجهد العقلي والعملي لعدم تقبل األفكار وأساليب الفعل والسلوك والظروف
ً
الجتماعية والتاريخية تقبال أعمى .إذا التفلسف هو ذلك الجهد الذي يبذل للتوفيق بين جوانب الحياة الجتماعية وبين األفكار
واألهداف العامة للعصر ،وتمييز املظهر فيها من الجوهر ،والبحث في أصول األشياء والظواهر وجذورها وارتباطها بحقائق
الوالد من حولها ،أي معرفتها معرفة حقة1.
إذا فالعاللة القائمة بين فعل التفلسف والتش ة والتغير الجتماعي هي عاللة وثيقة الصلة ،فال تغير إل من خالل نشء
فاعل ومبدع وخالق ،ول نشء فاعل إل من خالل تنش ة اجتماعية حافزة ومحفزة ،ول تنش ة حافزة إل من خالل إذكاء روح
التفلسف بما تقتضيه من آليات الدهشة والشك والتساؤل والنقد وغيرها من اآلليات التي تدفد اإلنسان إلى استشراف
املستقبل ومحاولة الخروج عن كل نمطية وجمود يروم إعادة إنتاج نفس املجتمد.
 -2التنشئة الهدرية :التنشئة االجتماعية التقليدية وإعادة اإلنتاج
إن الحديث عن التنش ة الجتماعية بماهي عملية سيرورة ثقافية تروم إكساب الطفل طرق الفعل والتفكير واإلحساس،
فإن هاته العملية وجب أن نميز فيها بين نوعين من التنش ة :التنش ة الجتماعية الحافزة ،والتنش ة الجتماعية الهدرية.
وسنسلط الضوء هنا على التنش ة الهدرية للذكاء املعرفي العقلي والوجداني للطفل.
ً
ً
إن عملية التنش ة الجتماعية داخل األسر التقليدية تعمل على تلقين الطفل القواعد الجتماعية التي تتخذ شكال مطلقا؛
ً
بل مقدسا لكل ما يصدر عن األبوين الراشدين ،وذلك ألن العاللات األسرية لد اكتسبت مشروعيتها من عادات وتقاليد
ً
املجتمد ،وبالتالي فإن أي تجديد يقترن بسلوكات متحررة من القيود الجتماعية يعتبر مرفوضا .فالتنش ة الجتماعية بهذا املعنى
هي تلقين الطفل كيف ينصاع إلى لواعد املجتمد ،وكيف يقبل بالتراتبية القائمة على املستوى األسري والجتماعي .فوضد األب
ً
مثال يجعله محط تقدير واحترام من طرف كل أفراد األسرة ،وهذا الحترام األبوي يتجاوز إطار العاللة العاطفية إلى إطار
ً
العاللة السلطوية .2حيث كانت لألب سلطة صارمة تقص ي كل أشكال اللطف التي كانت تعتبر ضعفا من لبله ،لذلك كان األب
يحاول أن يبقى على لدر من التبجيل الذي يخصه به أفراد األسرة من خالل خلق صورة الرجل القوي املرهوب ،إضافة إلى كبر
السن؛ أي فضيلة الخبرة والتجربة الحياتية ،زد على ذلك إضفاء الشرعية على سلطته من خالل ارتكازه على القيم األخاللية
ً
والدينية التي تمجد خضوع واستسالم األبناء آلبادهم ،هذا األمر الذي يلزم البن بالخضوع للسلطة األبوية ،ول يسمح له أبدا
بإبداء رأيه النقدي ،خاصة تجاه سلوك والديه وإل تعرض لسخطهما رض ى هللا من رض ى الوالدين) أما نيل رضاهما فمقرون
ً
ً
بمدى احترامه وخضوعه غير املشروطين تجاه والديه.إذا ،فالخوف "سيتخذ هنا مظهرا مزدوجا ،خوف من سخط الوالدين
وخوف من السخط اإللهي ،ول فائدة ترجى من شخص لم ينل رض ى الخالق واملخلوق3".
إن هذه السلطوية داخل األسرة التقليدية التي تلعبها التنش ة الجتماعية ،تجعلنا أمام تداخل بين الحترام والخوف ،فبدل
أن تساهم التربية في تفتح شخصية الطفل ،فإنها تعمل على تنميط شخصيته وتحنيطها ولولبتها وفق لواعد ل تقبل التبديل.
فالتنش ة الجتماعية التقليدية تروم إعادة إنتاج نفس القيم واملوالف والسلوكات داخل املجتمد ،وليس تنمية الوعي النقدي
 1حسين علي :ما هي الفلسفة؟ ،دار التنوير ،بيروت-لبنان ،2011 ،ص  16بتصرف).
 2الخطابي عزالدين :دينامية العاللة بين التقليد والحداثة ،تطور الحياة الجتماعية بمدينة عتيقة ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،2015 ،ص .81
 3نفس مرجد سابق ،ص .83
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للطفل من أجل إعادة النظر في هذه السلطة املطلقة ولرينتها الطاعة العمياء .ويبدو تأثير السلطة األبوية وسلطة التقاليد
املجتمعية باملغرب ،أشد وطأة على اإلناث مقارنة بالذكور ،حيث يتم تكريس التمايز والتراتبية بين الجنسين منذ لحظة الولدة،
وهو ما أكدت عليه الباحثة املغربية سمية نعمان جسوس في كتابها بالحشومة ،حيث تؤكد على أن املولود إذا كان انثى تكتفي
ً
النساء بزغرودة واحدة أثناء الحتفال بقدومها ،أما إذا كان املولود ذكرا استقبل بثالثة زغرودات  1األمر الذي يعكس التمييز
بين الولد والبنت داخل املجتمد املغربي.
إن التنش ة الجتماعية بماهي عملية نقل تقوم على أساس تلقين املعارف والقيم باعتبارها ش يء مطلق ،تجعل من الطفل-
في اعتقاد األسر واملربين بصفة عامة ،أي املتدخلين في عملية التنش ة الجتماعية -مجرد صفحة بيضاء وجب ملؤها بما يتماش ى
ً
مد ليم وعادات وأفكار املجتمد ،وليس النظر إلى الطفل باعتباره ذاتا متفردة لها القدرة على صناعة ذاتها ،بمعنى؛ أن وسائط
التنش ة الجتماعية تروم إعادة إنشاء نفس املجتمد ،لذلك فهي تعمل جاهدة ،وبكل الوسائل ،على أن يكون األطفال متشابهين
ومنصاعين وطيعين ،هذا األمر يجعل من التنش ة باألسر التقليدية تنش ة هدرية لألطفال ومواهبهم ،تفوت على املجتمد سبل
التقدم والتطور اإليجابي من خالل الطفل باعتباره مستقبل املجتمد ،وهو املجتمد بعينه ...فعوض إذكاء روح اإلبداع والتحرر
والتفرد والتميز ،تعمل التنش ة الجتماعية التقليدية على التنميط والتحنيط والنغماس في التقليدانية.
على الرغم من التأكيد على أهمية املدرسة واألدوات الثقافية في بناء معارف الطفل وتنظيمها ،إل أن هذا ل يعني عدم
وجود فوارق فردية بين األطفال ،والتي تعود باألساس إلى تطور املستوى التعليمي وأهميته وتوظيف املوارد املساعدة والكفيلة
بتوضيح بعض الظواهر الكونية وتفسيرها للطفل ،على اعتبار أن هذا األخير يلج املدرسة وهو مزود بمعارف سابقة استقاها
وتلقاها بعفوية من وسطه الطبيعي والجتماعي ،وهو ما يعرف باملعارف الساذجة أو العفوية ،مقابل املعارف العلمية أو
املنظمة التي يتعلمها الطفل في املدرسة ،2فاملعارف لبل املدرسية هي ناتجة عن تنش ة اجتماعية ،أي عملية نقل من جيل إلى
جيل.
ً
لقد كان تأثير بياجي حول تفكير الطفل باديا في بعض اتجاهات البحث حول هذه القضايا .كما كانت نقطة النطالق هي
اإللرار بأن األطفال ل يعتبرون صفحات بيضاء عندما يواجهون تفسيرات الظواهر العلمية في املدرسة ،بل إنهم يوظفون
املفاهيم والحدوس التي اكتسبوها في وضعيات سابقة ويستعملونها إلضفاء الدللة على ما يرون ويسمعون 3.ويظهر في كثير
ً
من الدراسات واألبحاث أنه "غالبا ما يالحظ أن التالميذ ل يغيرون أفكارهم رغم محاولت األستاذ تقديم بديهيات مضادة ملا
ً
سبق أن تعلموه" ،وأن "التالميذ غالبا ما يستمرون في تبني مفاهيم خاط ة حتى بعد تلقيهم ساعات عدة من التعليم الفزيائي".4
لكن هل هذا يعني أن التنشئة االجتماعية الحديثة ،املرتبطة بالتغيرات املجتمعية التي عرفها املغرب ،واالنفتاح على
التطور التقني وما أتاحه من انفتاح على ثقافة الغير البعيد واملختلف ،ساهمت في تفتح شخصية الطفل وخروجه من
التنميط والتحنيط والهدرية؟

 1نعمان جسوس سمية  :بالحشومة الجنسانية النسائية في املفرب ،ترجمة عبد الرحيم حزل ،املركز الثقافي العربي ،2011 ،ص. 20
2بنعيس ى زغبوش و آخرون :إدراك األطفال ملفاهيم فلكية أولية من خالل آليتي التحاور واألدوات الثقافية ،دفاتر مركز األبحاث والدراسات النفسية
والجتماعية ،العدد يناير  ،2010ص .65
3بنعيس ى زغبوش و آخرون :إدراك األطفال ملفاهيم فلكية أولية من خالل آليتي التحاور واألدوات الثقافية ،دفاتر مركز األبحاث والدراسات النفسية
والجتماعية ،العدد يناير  ،2010ص .67
4نفس املرجد،ص .68
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 -3التنشئة االجتماعية الحديثة وتنميط شخصية الطفل
إن مجال عاللات الجنس والحب ،وعاللات األطفال بدويهم ،وعاللات الصدالة ،هو املجال الذي يمكن أن يغير األساس
الذي استخدم لربط حياة الناس الشخصية ،فاأللفة والتواصل العاطفي هم سبب وجود هاته العاللات .إن "العاللة
الخالصة على حد تعبير غيدنز القائمة على التواصل العاطفي" ،تختلف عن كثير من األنواع التقليدية للروابط الجتماعية،
فهي تستند إلى عمليات الثقة الفعالة ،أي انفتاح شخص على آخر "1.فالعاللة الخالصة هي عاللة ديمولراطية تقوم على
أساس التواصل والثقة والنفتاح ،عكس العاللة التقليدية التي تقوم على أساس األمر والطاعة ،أي الفرض واإلكراه .بيد أن
ً
ً
مفهوم الديمولراطية في العاللة الخالصة يبقى مفهوما متعاليا عن الوالد .تبدو ديمولراطية العواطف لائمة على املساواة،
خاصة في عاللة األطفال بذويهم ،غير أن هاته العاللة ل تقوم على أساس املساواة املادية ،إذ يجب أن تكون لآلباء سلطة على
األطفال في أي من اهتماماتهم ،ومد ذلك يجب أن يسلموا من حيث الجوهر باملساواة ،أي وجب أن تبنى سلطة األباء على عقد
ضمني في العائلة الديمولراطية .أما األطفال في العائلة التقليدية فيفترض بهم أن يروا من دون أن يسمعوا "شوف واسكت،
أنت مزال صغير" ،وبالتالي مصادرة حقهم في الرد والتعبير عن آرادهم.
يعتبر الطفل لارئ بارع إلحساسات اآلخرين وحالتهم النفسية ،من خالل تعبيرات الوجه والحركات املرافقة .فهو يستطيد،
منذ الشهور األولى ،إدراك بعض الحالت النفعالية والسلوكية ألمه وأبيه ،ويتفاعل معها ويستجيب لها ،ولد يتخذ القرارات
ً
بشأنها ،انطاللا من فهمه وتفسيره لهذه الحالت النفسية من فرح وحزن وخوف...إلخ .وتشير الدراسات التي اختصت بنظرية
الذهن ،أن الطفل يستطيد تكوين نظرية سيكولوجية حول األشخاص املحيطين به والوعي بالعديد من املظاهر النفعالية
لذاته ولآلخرين ،وذلك من خالل تجاربه اليومية وأشكال تفاعالته الجتماعية.2
ً
ً
إن الطفل يمتلك كل املقومات التي تجعل منه كائنا وجدانيا بامتياز ،وهذا الذكاء الوجداني ل يعبر عنه فقط في موالفه
وردود أفعاله ،بل يظهر من خالل لدرته على فهم جميد أشكال النفعالت الصادرة عن الغير ،وفي استيعاب طرق وأساليب
التعامل مد اآلخرين ،وفي اتخاذ القرارات النفعالية املناسبة ،إما باللتراب أو البتعاد ،وإما بالستجابة أو النفور.3
ً
ً
إن الذكاء الوجداني للطفل ليس إيجابيا دائما ،بل يمكن أن تتحول هذه الطالة النفعالية إلى لوة اندفاعية سلبية :عنف،
غضب ،انفعال وانحراف...وغيرها .بالعودة إلى املقاربة السيكوتحليلية ،يمكن تفسير ذلك بخلل في مراحل النمو الوجداني-
الجنس ي عند الطفل حسب فرويد ،أو إلى طبيعة املزاج العصبي ،وإلى ثنائية :اإلحساس بالتفوق حسب آدلر .وبالرجوع إلى
املقاربة البيولوجية ،نجد أنها تفضل اعتماد التفسير القائم على اإلفرازات الهرمونية ،غير أننا سنركز على الجانب الجتماعي
املرتبط بوسائط التنش ة الجتماعية.
إن السلوك النفعالي للطفل له وجود بالقوة ولد يتحول إلى وجود بالفعل بلغة أرسطو ،أي يمكن أن يتحول إلى سلوك
ً
عنيف ،حينما يتوفر املناخ والعوامل السلبية التي تغذيه ،ويمكن التركيز هنا على عامل أصبح يشكل تحديا لآلباء

 1أنطوني غيدنز " عالم جامح ،كيف تعيد العوملة تشكيل حياتنا"  ،ترجمة عباس كاظم وحسن ناظم ،املركز الثقافي العربي ،الطبعة األولى ،بيروت
 ،.2003ص .94
2إسماعيل العلوي :الطفل بين الذكاء الوجداني والسلوك النفعالي ،دفاتر مركز األبحاث والدراسات النفسية والجتماعية ،العدد يناير ،2010
ص.93
3نفس املرجد ،ص .94
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واملربيين...وغيرهم ،أل وهو العالم الرلمي السيبراني ووسائل اإلعالم كأحد الوسائط املهمة في التنش ة الحديثة للطفل على
املستوى املعرفي والوجداني والجتماعي.
ً
إن انفتاح العالم على املجال الفتراض ي ،خاصة على مستوى وسائل التواصل الجتماعي التي أصبحت أكثر انتشارا ،نظرا
لسهولة ولوجها من طرف الجميد ،تساهم بشكل أو بآخر في تكوين شخصية األفراد ،بل في توجيههم ،األمر الذي يجعل من هاته
املوالد التواصلية فعالة في التنش ة الجتماعية للفرد بصفة عامة ،والطفل على وجه الخصوص ،فالطفل ل يمتلك الوسائل
واإلمكانات العقلية لتحليل املعطيات املنشورة والصور وتفييئها وتصنيفها ،لذلك يكون أكثر عرضة ملخاطر هذا الفضاء املفتوح
ومحتوياته .فموالد التواصل الجتماعي وما تحمله من تفاهة تساهم في تسطيح وعي الطفل ،لينغمس في كل ما يدعوا وينمي
البالدة والتفاهة كمثال على النجاح "البوز".
إن انتقالنا من ثقافة األذن السمد) إلى ثقافة البصر الصورة) ،لم يرافقه تنش ة جمالية أو تفكير استشرافي ولائي يخفف
ً
ً
من التأثيرات السلبية في الطفل ،الناتجة عن عنف الصورة .وليست الصورة العنيفة هي التي تحمل أثرا عنيفا لتل أو ضرب)...
فقط ،بل الصور العنيفة هي تلك الصورة التي تحمل الطفل على التقليد وتقوي لديه السلوك األناني والنفعال السلبي
ً
والتكالية أيضا ،فالصورة العنيفة هي عملية إدمان ،تؤدي بالطفل إلى الكسل الفكري واإلبداعي ،فبعدما كانت الحكاية –
املكتوبة أو الشفهية -تذكي روح التخيل والبداع الفكري ،أصبحت الصورة اليوم تجعل من الطفل مجرد متلقي سلبي ،ينتظر
ً
الحلول الجاهزة من الشاشة ،كما تصبح املشاهد العنيفة مصدرا للذة واملتعة ،بل إن األطفال اليوم وفي عاللتهم بهواتفهم
الذكية أصبحوا يصورون املشاهد العنيفة بنوع من البرودة واألحاسيس الجامدة كما أكدت على ذلك مجموعة من الدراسات.
ولعل الهدر الوجداني للطفل مرده إلى عدم لدرة املدرسة واألسرة التحكم في الوسائط السبيرانية ،مما جعل الطفل يبحث عن
بدائل لألسرة واملدرسة ،بدائل جديدة للتواصل معها ،فأصبح يقض ي معظم أولاته أمام شاشة تلفاز ،حاسوب ،هاتف )...وما
تحمله من عوالم افتراضية ،األمر الذي جعل الطفل ينفتح على عوالم تنش وية افتراضية من طرف أشخاص افتراضيين،
ليصبح غير لادر على التمييز بين "الوالعي والخيالي ،وبين الكائن واملمكن ،وبين الجد والهزل ،وبين الحب والعنف1".
إنه ملن ضروب الوهم العتقاد في كون التنش ة الجتماعية الحديثة واملنفتحة على الوسائل التقنية ليست تنش ة هدرية،
بل على العكس من ذلك فهي تحتوي على مجموعة من املثبطات للنمو املعرفي والوجداني للطفل الذي يقوم على التساؤل
والستغراب أمام الظواهر والولائد .فإذا كانت التنش ة التقليدية تقوم على التلقين كأساس لتنش ة الطفل؛ أي إعادة إنتاج
ُ
نفس املجتمد بأعطابه وتنالضاته وخرافاته وأساطيره ّ
املؤس َسة للجهل املركب ،التي ت َقدم للطفل في شكل حقائق مطلقة،
ينطلق منها لتفسير كل الظواهر والولائد التي يصطدم بها في مسار حياته ،ليبقى فكر الطفل رهين املنطق الالهوتي والخرافي
وامليتافزيقي ،عوض التفسير العلمي ،فهي ل تمكن الطفل من الوسائل املهمة للنمو العقلي والوجداني املبدع والخالق ،بل
تعمل على طمس هوية الطفل املتمايزة القائمة على التساؤل والندهاش أمام الظواهر ،لتصبح بذلك ظواهر عادية ل تثير فيه
شهية التساؤل والبحث ،بل تصبح من بين املسلمات التي تلقن له دون برهنة عقلية أوعلمية ،ليصبح الطفل يقبل التنالضات
والخرافات واألساطير بنوع من الدغمائية العمياء ،باعتبارها عائق أمام كل إمكانية للبحث عن الحقيقة .واألمر سيان بالنسبة
للتنش ة الجتماعية الحديثة التي تهدر طالات الطفل العقلية والوجدانية وإغرالها في عالم الصورة العنيفة ،وموالد التواصل
الجتماعي الفتراضية التي أصبحت تعدم التواصل الوالعي بين األطفال والوالدين ،ليتحول الطفل من الوالد إلى السبيرانية
وما تحمله من الصور املغرية والوهمية ،وما تقدمه من النماذج املثالية التي يجب على الطفل محاكاتها .لينتقل املجتمد من
النماذج املعرفية والعلمية التي تذكي روح اإلبداع الخالق للطفل ،إلى نماذج تقدمها وسائل اإلعالم ووسائل التواصل الجتماعي
1نفس املرجد السابق ،ص .97
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املتعددة على أنها النماذج املثالية الناجحة باملجتمد النجوم) من مغنيين/ت وممثلين/ت وولعبين/ت ...األمر الذي يساهم في
هدر الرأسمال البشري املستقبلي الطفل) للمجتمد .إن األسر الحديثة اليوم لم تعد تنظر إلى الطفل بكونه عنصر داخل وحدة
ً
إنتاجية هي األسرة ،كما كان سائدا باألسرة التقليدية ،بل تغير األمر ،ليصبح وضد األطفال في هذه الحالة مهم وذو مفارلة إلى
ً
ً
ً
حد ما .فاملوالف "اتجاه األطفال وحمايتهم تغيرت جذريا منذ بضعة أجيال" 1.فإنجاب طفل اليوم لم يعد أمرا اعتباطيا
ً
ً
ً
ً
عشوائيا ،كما كان سابقا ،ألن الطفل في العائلة التقليدية يرتبط بوظيفة التصادية ما ،أما اليوم فقد أصبح يمثل عب ا ماديا
ً
ثقيال .فر"مخاوفنا على األطفال من تأثيرات الطالق ،ووجود أسر عديدة بال أباء ،يجب أن تفهم بإزاء تولعاتنا بصدد كيفية
وجوب رعاية األطفال وحمايتهم2 ".
على سبيل الختم:
إن التغير الذي عرفته األسرة املغربية من املمتدة التقليدية إلى األسرة النووية الحديثة ،ساهم في تغير التنش ة ووسائطها
املتعددة ،كما أن ظهور وسائط جديدة :وسائل اإلعالم ووسائل التواصل الجتماعي وغيرها ،سحبت البسا من تحت الوسائط
التقليدية –خاصة األسرة -فعلى الرغم من التطور العلمي والتقني ،والتغير الذي عرفته األسرة املغربية ،إل أن التنش ة
ً
الجتماعية أصبحت أكثر هدرا ،نتيجة ارتماء األطفال في العالم الفتراض ي دون رلابة أو توجيه ،لينفتحوا على العالم السبيراني
بإيجابياته وسلبياته.
قائمة املراجع:
 -1إسماعيل العلوي :الطفل بين الذكاء الوجداني والسلوك النفعالي ،دفاتر مركز األبحاث والدراسات النفسية والجتماعية،
العدد يناير .2010
 -2أنطوني غيدنز " عالم جامح ،كيف تعيد العوملة تشكيل حياتنا"  ،ترجمة عباس كاظم وحسن ناظم ،املركز الثقافي العربي،
الطبعة األولى ،بيروت .2003
 -3بنعيس ى زغبوش و آخرون :إدراك األطفال ملفاهيم فلكية أولية من خالل آليتي التحاور واألدوات الثقافية ،دفاتر مركز
األبحاث والدراسات النفسية والجتماعية ،العدد يناير .2010
 -4الخطابي عزالدين :دينامية العاللة بين التقليد والحداثة ،تطور الحياة الجتماعية بمدينة عتيقة ،إفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء.2015 ،
 -5كريم متى :الفلسفة الحديثة عرض نقدي  ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،الطبعة الثانية.2001 ،
 -6نعمان جسوس سمية  :بالحشومة الجنسانية النسائية في املفرب ،ترجمة عبد الرحيم حزل ،املركز الثقافي العربي.2011 ،
7- Guy Rocher : l’action sociale , paris, 1968.

1أنتوني غيدنز :مرجد سابق ،ص .93
 2نفس املرجد ،ص .94
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: ملخص
 وخطوة، فهي عنصر أساس ي ومهم،تمثل الدراسات السابقة إرثا نظريا مهما وظيفيا لبناء البحث بناء علميا ومنهجيا
 وذلك، ويمكن من خاللها رصد الظاهرة وتحديد مولعها من البحث،ضرورية يبنى عليها اإلطار النظري ألي دراسة أو بحث
بتعريف القارئ بكافة الدراسات التي سبق إجراؤها في موضوع البحث الذي يتناوله مد عرضها بطريقة منطقية تأخذ في
 ُويلم بتاريخ، وذلك حتى يعطي حجة ولوة علمية لختياراته املعرفية،الحسبان أوجه التشابه والختالف بين نتائجها إن وجدت
 ونسعى من خالل هاته الورلة. مما يلفت انتباهه إلى معلومات جديدة تكون نقطة انطالق لبحث آخر،تطور موضوع بحثه
.البحثية إلى تزويد الطالب بأهمية الدراسات السابقة وكيفية توظيفها في بحثه وعرضها بطريقة علمية ُممنهجة
. البحث التربوي، البحث النفس ي، الدراسات السابقة:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The previous studies represent an important theoretical and functional legacy to build research
scientifically and methodically, as it is an essential and important element, and a necessary step upon which
the theoretical framework of any study or research is built, through which the phenomenon can be monitored
and its location in the research, with the aim of introducing the reader to all the studies that have been
previously conducted on a topic The research he deals with while presenting it in a logical manner that takes
into account the similarities and differences between its results, if any, in order to give an argument and
scientific strength to his cognitive choices, and to familiarize himself with the history of the development of the
subject of his research, thus drawing his attention to new information that would be a starting point for another
research. Through this research paper, we seek to provide the student with the importance of previous studies
and how to employ them in his research and present them in a systematic scientific way.
Keywords: previous studies, psychological research, educational research.
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مقدمة:
ل يختلف اثنان على أهمية البحث العلمي والدور الذي يلعبه في تقدم الشعوب في مختلف امليادين اللتصادية والثقافية
والصحية والجتماعية واإلنسانية ،ولقد تفطنت دول العالم إلى أهميته فبدأت تتسابق على تشجيعه وتطويره ،باعتباره املعيار
األساس ي للحكم على تقدم أي بلد أو تخلفه ،وذلك ألنه املحرك األساس ي لعجلة تنميتها وتحضرها.
ويقوم البحث العلمي على مجموعة من اإلجراءات النظامية ينتهجها الباحث للوصول إلى حقائق علمية يثبت وجودها
ً
أو نفيها ،هذه اإلجراءات تعتمد على منهجية علمية محكمةٌ ،مسلم بها في جميد املؤسسات األكاديمية ومراكز البحوث العلمية،
تساعد الباحث في معالجة الجوانب العلمية والنظرية ملوضوع بحثه ،وتحقيق األهداف التي يرغب في الوصول إليها .ومن بين
هذه اإلجراءات العتماد على توظيف الدراسات السابقة في البحوث العلمية التي تسهل من مهمة الباحثين في اإلحاطة بموضوع
البحث ،وخاصة الجدد منهم .لهذا سوف نحاول في هذه الورلة البحثية توضيح كيفية توظيف الدراسات السابقة وأهميتها في
البحوث التربوية.
أوال /تحديد املفاهيم:
 .1مفهوم الدراسات السابقة:
يعرف كل من منصور نعمان وغسان ديب النمري  )1998الدراسات أو البحوث السابقة على أنها ":الدراسات والرسائل
واألطروحات الجامعية في القطر الذي نعيش فيه ،أو األلطار املجاورة أو البعيدة " 1.
ويوضح أبو عالم  )2004بأن الدراسات السابقة هي ":البحوث السابقة التي استخدمت نفس املتغيرات أو دارت حول
أس لة متشابهة أو درست النظرية التي يستند إليها الباحث ،وغير ذلك من الدراسات املتشابهة "2.
وتبين سناء أبو دولة الدراسات السابقة بأنها ":تلخيص أو تجميد أهم نتائج البحوث السابقة املرتبطة باملشكلة ،وبأن
مراجعة الدراسات ل تعد تلخيصا وصفيا للدراسات املتعلقة باملوضوع ،ول هي مجرد لائمة للدراسات السابقة املنشورة في
هذا املجال ،لكنها تقويم نقدي منظم للدراسات املتعلقة باملوضوع ،واملالئمة واملتكاملة فكريا في نطاق الدراسة املقترحة "
3.)http://site.iugaza.edu.ps/sdagga/files/lecture-3.pdf
ويؤكد رحيم يونس كرو الغزاوي  )2008أن ":مفهوم الدراسات سابقة ُيراد به مراجعة البحوث السابقة التي تناولت
املوضوع أو بعض جوانبه ،حتى يتسنى للباحث أن يبدأ مما انتهى غيره ،وأن يوضح الختالف والتشابه بين دراسته وبين مد من
سبقه من الدراسات "4.
ومن خالل هذه التعريفات يتبين لنا أن الدراسات السابقة تعتبر من حيثيات البحث املهمة التي تبرز إملام الباحث
باملوضوع املدروس ،وهي الجزء املكمل لإلطار النظري للبحث ،وتشمل كل ما يطلد عليه الباحث العلمي من كتب أو مقالت أو
نشرات أو موالد الكترونية ،للتعرف على جميد الجوانب املعلوماتية الخاصة بموضوع بحثه.
 1منصور نعمان وغسان ديب النمري  :)1998البحث العلمي ،1 ،دار الكندي للنشر والتوزيد عمان األردن ،ص.56
 2رجاء محمود أبو عالم  :)2004مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،4 ،دار النشر للجامعات مصر ،القاهرة ،ص .90
 - 3سناء أبودلة :مراجعة األدبيات الدراسات السابقة) ،الجامعة اإلسالمية بغزة http://site.iugaza.edu.ps/sdagga/files/lecture-3.pdf
 4رحيم يونس كرو الغزاوي  :)2008مقدمة في مناهج البحث العلمي ،سلسلة املنهل في العلوم التربوية ،1 ،دار دلجة ،اململكة األردنية الهاشمية،
عمان ،األردن ،ص.46
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 .2مفهوم البحث النفس ي التربوي:
يعرف أحمد عودة وفتحي ملكاوي  )1992البحث النفس ي التربوي بأنه ":جهد إنساني عقلي منظم وفق منهج محدد في
البحث ،يتضمن خطوات وطرائق محددة ويؤدي إلى تحقيق معرفة عن الكون والنفس واملجتمد ،ويساهم في تطوير أنما
الحياة وحل املشكالت التي تواجه الفرد والجماعة ".1
كما يعرف بأنه ":نشا علمي في مجال علم النفس وعلوم التربية ،يعتمد على ما يفرضه البحث العلمي من شرو
ومواصفات معينة ،منها العتماد على األساليب والوسائل العلمية الدليقة ،والتوصل إلى املعرفة العلمية ذات املعنى واملغزى
والدللة ،على أن تتصف هذه املعرفة بالصدق في محتواها والثقة في استخدامها ،وتساهم في حل املشكالت التربوية وتطوير
التربية نحو األفضل " الربعاني والساملي2 .)2017 ،
كما يعرف أيضا بأنه ":توفير املعلومات والبيانات الالزمة لإلجابة على أس لة بحثية أو حل مشكالت أو تطوير العملية
التربوية وعناصرها من أهداف ومحتوى وأنشطة وطرائق وأساليب واستراتيجيات وتقويم ،بما ينعكس ايجابيا على عملية
التعليم والتعلم 3.
ومن خالل هذه التعريفات يتبين لنا أن البحث النفس ي التربوي هو عملية منظمة تهدف إلى التوصل إلى حلول
للمشكالت ،ويهتم بتوفير أفضل الشرو التي يتم من خاللها توجيه وتطوير أركان العملية التعليمية التعلمية نحو األحسن.
ثانيا /أغراض مراجعة الدراسات السابقة وأسباب كتابتها في البحوث التربوية:
تتعد أغراض مراجعة الدراسات السابقة وتتنوع أسباب كتابتها ،ومن أبرزها ما يلي:
* تقدم معلومات وفكرة عامة حول موضوع الدراسة ،وبالتالي يستطيع الباحث تجنب الوقوع في األخطاء.
* تسهل عملية اختياراإلطارالنظري للباحث.
* توفر الدراسات الوقت والجهد من خالل تقديمها ملعلومات جاهزة ومثبتة حول املوضوع الذي يقوم الباحث
بدراسته.
* تنبه الباحث ملو اقع الخطأ التي وقع فيها الباحثون اآلخرون ،وبالتالي يستطيع تجنبها.
* تلعب دورا مهما في جعل الباحث يطلع على التوصيات التي قام بها الباحثون اآلخرون ،وبالتالي يصبح لديه القدرة
على تناولها والحديث عنها.
* تمثل دورا كبيرا في تقديم كمية كبيرة من املصادرواملراجع املتعلقة بالبحث الذي يقوم به الباحث.
* تتيح للباحث أن يقوم بعقد مقارنة بينه وبين األبحاث األخرى وبالتالي يعرف نقاط قوة بحثه ،ونقاط ضعفه.

 1أحمد عودة ،فتحي ملكاوي  :)1992أساسيات البحث العلمي في الدراسات التربوية والنفسية ،ب  ،مكتبة الكتاني ،إربد ،األردن ،ص.25
 2أحمد الربعاني ،محسن الساملي  :)2017دور البحوث التربوية في الدراسات الجتماعية والتربية اإلسالمية في عملية التطوير التربوي بسلطنة عمان
وتحديات التي تواجهها من وجهة نظر املتخصصين ،مجلة اتحاد الجامعة العربية للتربية وعلم النفس ،املجلد  ،15العدد ،3ص .179
 3أحمد الربعاني ،محسن الساملي  :)2017دور البحوث التربوية في الدراسات الجتماعية والتربية اإلسالمية في عملية التطوير التربوي بسلطنة عمان
وتحديات التي تواجهها من وجهة نظر املتخصصين ،مجلة اتحاد الجامعة العربية للتربية وعلم النفس ،املجلد  ،15العدد ،3ص .176
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*يستطيع الباحث من خاللها االطالع على املناهج التي استخدمها الباحثون السابقون ،وبالتالي يستطيع معرفة املنهج
الذي يتناسب مع بحثه العلمي.1
* عمليا تؤدي املراجعة النظرية للدراسات السابقة إلى تحديد لوة وأساس اإلطار النظري للموضوع.باإلضافة إلى أنها
تساعد على تعديل اإلطار النظري للموضوع حسب املستجدات البيئية ،التي لد تفرض أحيانا بعض التغيير في األسس النظرية
والفرضيات التي تقوم عليها هذه الدراسة أو تلك عبد النور لعالم2.)2017 ،
كما لخص أبو عالم( )1999الغرض من مراجعة الدراسات السابقة في نقاط اآلتية:
 .1تحديد املشكلة :من خالل عملية مسح ومراجعة البحوث والدراسات السابقة يتمكن الباحث من إزالة أي غموض
يحيط باملشكلة البحثية املراد دراستها.
 .2وضع الدراسة في منظور تاريخي :إن مراجعة الباحث للدراسات السابقة من خالل العمل على تحليلها واستقصاء كيفية
ارتباطها بالدراسة الحالية ،يمكنه من تحديد مولد دراسته الحالية بالنسبة إلى الدراسات السابقة وبالتالي شرح وتوضيح
الكيفية التي سيضيف بها البحث الحالي معرفة جديدة تضاف إلى معرفة املتوافرة حاليا في مجال بحثي.
 .3فهم التناقض في البحوث السابقة :تؤدي مراجعة الباحث للدراسات السابقة أحيانا للكشف عن وجود دراسات
متنالضة في نتائجها ،ولعل هذه الظاهرة إيجابية في مجال البحث العلمي بصفة عامة ،واملجال التربوي بصفة الخاصة.
 .4تجنب التكرار غير املقصود لدراسات سبق إجراؤها :تفيد مراجعة الدراسات السابقة الباحث في تجنب البحث في
موضوعات سبق وأن تم بحثها ،والتحقق من نتائجها.
 .5اختيار منهج الدراسة املناسب لطبيعة املشكلة البحثية املراد دراستها :تقود عملية استقصاء الدراسات السابقة إلى
تشكيل فهم عميق لدى الباحث من جوانب عدة ،حيث أنها تقوده إلى الحكم على مدى جودتها من خالل عملية التي يقوم بها.
 .6اختيار(انتقاء) أدوات جمع البيانات املناسبة لطبيعة املشكلة البحثية :يتعرف على مجموعة كبيرة من أدوات جمد
البيانات التي استخدمها الباحثون السابقون في دراساتهم وبحوثهم ،وهذا ما يمكنه التعرف إلى تلك األدوات ،ومن ثم تقويمها
مدى خالل الحكم على مدى اتسالها في دراسة املشكلة البحثية.
 .7ربط مناقشة النتائج باملعرفة املتو افرة و اقتراح بحوث جديدة :يقوم بمقارنة النتائج التي توصل إليها في بحثه مد نتائج
بحوث سابقة عالجت املشكلة نفسها تقريبا أو عالجت جانبا من جوانبها ،وهذا يظهر أوجه الشبه بين نتائج الدراسة الحالية
ونتائج دراسات سابقة في مجال بحثي معين3
ثالثا /أهمية توظيف الدراسات السابقة في البحوث النفسية والتربوية:
حسب محمد شفيق  )2001استعانة الباحث بالدراسات السابقة التي ترتبط بموضوع بحثه يؤدي إلى عدة فوائد أهمها:

 - 1الدراسات السابقةwww.bts-academy.com :
 - 2عبد النور لعالم  :)2017منهجية البحث في العلوم الجتماعية ،ب  ،مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر والتوزيد ،الجزائر ،ص .97
 3محمد خليل عباس وآخرون  :)2017مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،8 ،دار املسيرة للنشر والتوزيد والطباعة ،عمان ،األردن،
ص ص .115-111
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* تكوين إطار وخلفية حول املوضوع تكون أكثر ثراء من ناحية املعلومات بحيث تساعده في تحديد املصطلحات واملفاهيم
اإلجرائية لبحثه ،مد التحديد الدليق للمشكلة ،وذلك بعد حصر مجموعة التساؤلت واإلشكاليات أو األفكار التي لم تحل بعد.
* تساعد الباحث على فهم أفضل لجوانب بحثه وتحديد أسلوب إجرائه.
* تعتبر نتائج البحوث السابقة بمثابة الفروض التي ينطلق منها الباحث لصد التأكد منها أو مواصلة البحث في ذات املجال.
* معرفة نقا القوة والضعف في البحث ،التي تساعد الباحث في التبصر أكثر لصعوبات البحث املادية واملعرفية ،وبالتالي
توفير الجهد.
* تساعد الدراسات السابقة الباحث على تجنب الوقوع في األخطاء التي وقع فيها باحثون آخرون.
* تجنب تكرار الجهود املبذولة من طرف الباحثين السابقين خاصة من الجوانب املدروسة.
* تجعل الباحث أكثر دراية بتفسير النتائج وإبراز أهمية بحثه وتطبيقاتها النفسية والتربوية.
* تسهل من مهمة الباحثين الجدد ،وتعطيهم دفعة معنوية كبيرة إلكمال بحثهم.
* توجه الباحث من خالل إطالعه على مختلف املعالجات والطرق البحثية بحيث يصبح لادرا على تخيير أحسن الطرق
واملناهج ،أو اللجوء إلى طرائق جديدة يري أنها األنسب لالختبار الفروض مد توفر األدوات واألساليب اإلحصائية .1
رابعا /طرق استعراض الدراسات السابقة وترتيبها:
هناك مدرستان في مناهج البحث النفسية والتربوية إزاء التعامل مد الدراسات السابقة:
املدرسة األولى :ترى أنه يتم إجراء تحليل نقدي للدراسات السابقة بعد تصنيفها وفق محاور معينة ،وعرض ملخصا لذلك
يبرز الباحث من خالله مولد بحثه منها.
أما املدرسة الثانية :فترى أنه يتم توظيف الدراسات السابقة في مراحل البحث ،فهناك دراسات يكون مولعها املقدمة
ليستدل بها الباحث على ضرورة القيام ببحثه ،وهناك دراسات توضد في اإلطار النظري للبحث ،وأخرى ُيستشهد بها عند
منالشة النتائج وتفسيرها ،وعموما يعتمد عرض الدراسات السابقة على ما يلي:
 .1طريقة  :Annotated Bibliographyوهي طريقة تقليدية لعرض الدراسات السابقة ،وفيها يقوم الباحث بعرض
عنوان الدراسة ،وملخص صغيرعنها ،و أبرزنتائجها ،ثم التعليق على النتائج املتوصل إليها.
 .2التسلسل التاريخي :ويكون جمد الدراسات السابقة ومنالشتها بناء على تاريخ النشر ،وتوضيح مدى التطور في املوضوع
من خالل مدة زمنية معينة ،بحيث يتم ترتيب الدراسات السابقة تصاعديا من األلدم لألحدث أو بالعكس.
 .3طريقة املوضوعات :وفيها يتم استعراض الدراسات بناء على مستوى تشابه املواضيد في الدراسات املذكورة ،إذ يكون
جمد الدراسات ومنالشتها بناء على موضوعات محددة مسبقا ،ومنالشة الدراسات السابقة من خالل املواضيد الجانبية،
فمثال يتم تصنيف منالشة األدبيات  )Literature reviewإلى عدة ألسام أو مواضيد لتكون أشبه باإلطار النظري ،وغالبا ما
تتبد هذه الطريقة في الدراسات والبحوث األجنبية.
 - 1محمد شفيق  :)2001البحث العلمي ،ب  ،املكتبة الجامعية األزاريطة ،اإلسكندرية ،القاهرة ،ص .208
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 .4املفاهيم العامة للموضوع :باستخدام الخرائط املفاهيمية وهي عبارة عن تدرج شجري للموضوع.
 .5السبب واملسبب واألثر :في الدراسات السببية أو عند وجود موضوع مبني على هذا الترابط.
 .6املقارنة بين االختالفات واملتشابهات :والتي تعني إجراء مقارنة وعرض بين الدراسات السابقة لتحديد نقاط االتفاق
واالختالف بينها.
ً
 .7التصنيف بناء على منهجية البحث :وتعني تصنيف الدراسات السابقة وفق الطريقة املتبعة في الدراسات كمية
كانت أم نوعية1
-ويورد خير الدين علي عويس

 )1997طريقة أكثر عملية لستعراض الدراسات السابقة ،وهي كالتالي2:

لام الباحث كذا) بهدف التوصل إلى كذا) ،واستخدم أداة كذا) بعد التأكد من صالحية استخدامها حيث توصل الباحث
إلى صدق كذا) وثبات كذا) باستخدام األسلوب اإلحصائي كذا) ،وطبقت على عينة لوامها كذا) ،وبعد جمد املعلومات وتحليل
النتائج توصل الباحث إلى كذا وكذا.
وأيا كانت الطريقة التي سيتبعها الباحث في عرض الدراسات السابقة ،فالبد من توظيفها في البحث وعرض ملخص واف
عنها ،وتقديم تحليل نقدي لها ،وفيما استفاد الباحث منها ضبط مشكلة البحث ،صياغة الفرضيات ،املصادر ،أدوات البحث،
طريقة عرضهم لنتائج البحث وتحليلهم لها).
خامسا /الخطوات الرئيسية في مراجعة الدراسات السابقة:
حسب محمد شفيق  )2001الباحث الناجح هو الذي يبدأ من حيث انتهى إليه غيره من الباحثين ،حيث تتشكل لديه
معارف واسعة تؤهله ألن يكون أكثر لدرة على اإلبداع والبتكار في بحثه الحالي ،ويتم ذلك وفق الخطوات اآلتية:
 .1عمل مسح للدراسات السابقة حول موضوع بحثه ،وتشمل هذه العملية الستعانة بمجموعة من املراجد منها املصادر
األولية واملصادر الثانوية واملصادر امليدانية.
وتعرف املصادر األولية بأنها ":املادة األصلية للدراسة حيث يقوم بتنظيمها ونشرها نفس الجهة التي لامت بجمعها وذلك
بعد الدراسة والبحث ".
أما املصادر الثانوية فهي ":كل ما نقل أو ألتبس عن مصادر أولية بحيث تعتمد على ما نشر في البحوث أو الرسائل
العلمية أو في املجالت والصحف ".
بينما املصادر امليدانية هي ":املعلومات التي تم جمعها عن طريق أدوات البحث مقابلة ،مقياس ،استبيان ،شبكة
مالحظة )...حينما تتعذر على الباحث الحصول عليها بطريقة جاهزة ".3

 - 1الدراسات السابقةwww.bts-academy.com :
 - 2خير الدين علي أحمد عويس  :)1997دليل البحث العلمي ،1 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص.137
 3سيد أحمد غريب  :)1995تصميم وتنفيذ البحث الجتماعي ،3 ،دار املعرفة الجامعية اإلسكندرية ،القاهرة ،ص .22
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ومما ل شك فيه أن األنواع الثالثة ملصادر املعلومات مجتمعة تشكل مصدرا ثريا وخصبا للباحثين ،ومن املنطقي أن يعزز
الباحث مراجعاته أول من خالل املصادر األولية ثم املصادر الثانوية التي يحتاج إليها في معالجة مشكلته البحثية.1
ويفضل استخدام املصادر األولية  -في حال توفرها -من حيث تفولها في تفصيل املعلومات ودلتها ،إذ أن املصادر الثانوية
كثيرا ما تكون عرضة للخطأ في نقل البيانات الصحيحة أو أخطاء التحليل ،فاملصادر األولية لد تحتوي على تفاصيل أوفر مما
تحويه املصادر الثانوية ،لذا يراعى في الرسائل العلمية أن تكون مستندة إلى مصادر أولية بعد التحقق والتأكد من صحتها.
 .2بعد الخطوة السابقة يقوم الباحث بتحليل ونقد الدراسات بحيث يدرس أهم ما جاء فيها العنوان ،أهداف البحث،
العينة ،األدوات واألساليب اإلحصائية وإجراءات البحث وأهم النتائج) بحيث يصل لتحديد أفضل األدوات واألساليب واملناهج
في الدراسة الحالية.
 .3ومن خالل هذا الطالع يتأتى للباحث الولوف على مجموعة من تساؤلت ل يجد لها إجابة ،فتكون تلك بمثابة إشكالية
لدراسة جديدة ومنطلقا لبناء فروض بحثه ،فتمده الدراسات السابقة بفكرة عن كيفية معالجتها وطرق اختبارها.
 .4على الباحث أثناء جمعه ملادة اإلطار النظري أو الدراسات السابقة الستعانة ببطالة خاصة بحيث:
 يستخدم بطالة مستقلة لكل فكرة أو حقيقة أو مفهوم. كتابة عنوان البحث في بداية كل بطالة وعنوان املرجد. تسجيل املعلومات الكافية لتحديد الفكرة التي تتضمنها املالحظة. يوضح الباحث إذا ما كانت الفكرة ملخصة أو مقتبسة أو منقولة ثم كتابة أرلام صفحاتها.2سادسا /كيفية توظيف الدراسات السابقة في البحوث التربوية:
الهدف من استعراض الدراسات السابقة هو تعريف القارئ بكافة الدراسات التي سبق إجراؤها في موضوع البحث ،مد
عرضها بطريق ة منطقية تأخذ في الحسبان أوجه التشابه وأوجه الختالف بين نتائجها ،ومحاولة بيان أسباب أوجه الختالف
بينها إن وجدت ،لذلك يلجأ الباحثون في العلوم النفسية والتربوية وغيرها في الغالب إلى لراءة تلك الدراسات النظرية وامليدانية
لراءة تحليلية من أجل استخالص العبر ،باإلضافة إلى تحديد مدى مساهمة النتائج املتوصل إليها في تلك الدراسات ذات الصلة
بموضوع البحث املراد تنفيذه.
ولكي يبرر الباحث أهمية دراسته املقترحة عن الدراسات السابقة مد توضيح عيوب أو نقا الضعف في تلك الدراسات
من ناحية اإلطار النظري أو املنهجية التي تم إتباعها ،وذلك إلعطاء املوضوع البحثي الذي هو بصدد دراسته املزيد من التبرير
املنطقي أو املزيد من األهمية ،من خالل ما يريد الوصول إليه في دراسته والذي لم يصل إليه الباحثون اآلخرون ،لبد أن يحدد
الباحث أهم النقا التي يجب مقارنتها بما جاء في الدراسات السابقة وتقديم املبررات املنطقية الختيارية ،واملتمثلة حسب
عبد النور لعالم  )2017فيما يلي:

 1محمد خليل عباس وآخرون  :)2017مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،8 ،دار املسيرة للنشر والتوزيد والطباعة ،عمان ،األردن،
ص.119
 2ابراهيم وجيه محمود وعبد الحليم منس ي  :)1983البحوث النفسية والتربوية ،ب  ،دار املعارف ،القاهرة،ص .36-33
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 .1جوهر اإلشكالية :يركز الباحث على مقارنة األبعاد التي طرحها في إشكالية بحثه مد كل األبعاد التي تناولتها الدراسات
السابقة ،مد إعطاء مبررات الختالف ،أي هل كان ذلك الختالف في األبعاد بسبب الختالف في مجال الدراسة؟ أو بسبب
األهداف التي يريد الباحث الوصول إليها؟ أو هي بسبب خصوصية املشكلة في ميدان الدراسة؟.
 .2فرضيات الدراسة :يمكن للباحث أن يستفيد من بعض فرضيات الدراسات السابقة إن كانت تخدم بحثه فيقوم
بتوظيفها مباشرة ،أما إذا كان هناك اختالف بين الفرضيات فإن ذلك يرجد إلى األبعاد التي لم يتبناها الباحث في الدراسات
السابقة ،سواء لعدم تطابقها مد ميدان الدراسة الحالية أو أنها ل تحقق أهدافه في الدراسة.
 .3املداخل النظرية للدراسة :من خالل عرض املداخل النظرية واملقاربات التي أجراها الباحث ،ومقارنته بما جاء في
الدراسات السابقة ،يبين الباحث مولفه البستمولوجي ،وما هي ألرب النظريات التي تبناها لتفسير الظاهرة التي هو بصدد
دراستها ،والتي تعطي له حجة علمية لألبعاد التي تبناها في دراسته.
 .4اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية :يذهب الباحث في هذه الخطوة إلى مقارنة كل اإلجراءات املنهجية التي اعتمدت
في الدراسة امليدانية لهذه الدراسات السابقة بتلك اإلجراءات التي اعتمد عليها في دراسته ،وتحديد الختالف املوجود بينهما،
مد تبرير كل الختالف على حدا املنهج ،نوعية العينة ،أدوات جمد البيانات) ،وتحديد ما إن كان ذلك راجد إلى الختالف في
طبيعة ميدان الدراسة ،أو خصوصية مجتمد الدراسة ،أو راجد إلى أمر آخر.
 .5نتائج الدراسة :على الباحث أن يقارن النتائج املتوصل إليها في الدراسات السابقة مد النتائج التي توصل إليها في دراسته،
وذلك لكي يحدد ما هو الش يء املختلف أو الجديد الذي توصل إليه مقارنة بالدراسات السابقة . 1
سابعا /طريقة تلخيص الدراسات السابقة:
إن تلخيص الدراسات السابقة هو عملية نقد لتلك الدراسات ،يناقش فيها الباحث األمور اإليجابية التي تناولتها
الدراسة ،كما يحدد األمور السلبية فيها ،ويدون الدراسات وفق التصنيف الذي وضعه بحيث يخصص لكل دراسة الحيز
الذي يتناسب مد نوعيتها وحداثتها ،ومدى ارتباطها بدراسته ،ويلزم التوسد في عرض بعض الدراسات املتميزة ،واللتضاب في
دراسات أخرى .ويمكن النتقاء بإشارة سريعة إلى نتائج عدد من الدراسات التي تتفق في نتائجها .ومن املهم أن يبرز الباحث
بلغته املدى الذي استوعبت فيه الدراسات السابقة ميدان البحث ،ومدى اتفالها أو تنالضها في النتائج .والنقد الذي يمكن
أن يوجه إليها سواء في مجال تصميم الدراسات أو مالءمة األدوات أو تفسير النتائج وتعميمها.2
ويحتاج تلخيص الدراسات السابقة حسب نعمان والنمري( )1998إلى التزام الباحث بعدد من األمور من أهمها3:
ً
* أن يكون مطلعا على حال مشكلة الدراسة إذا ما تمت دراستها أم ال.
* أن يبحث عن املواضيع املشابهة لفكرة مشكلة البحث ،والتي قام الباحثون السابقون بدراستها.
* أن ال تكون طريقة عرضه للدراسات السابقة في بحثه العلمي مملة وعشوائية.
* أن يتجنب الباحث الدراسات القديمة ذلك ألن الدراسة بعد مض ي عشر سنوات تكون لد استنفذت أهدافها ونتائجها.
 - 1عبد النور لعالم  :)2017منهجية البحث في العلوم الجتماعية ،ب  ،مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر والتوزيد ،الجزائر ،ص .98-97
 2رحيم يونس كرو الغزاوي  :)2008مقدمة في مناهج البحث العلمي ،سلسلة املنهل في العلوم التربوية ،1 ،دار دلجة ،اململكة األردنية الهاشمية،
عمان ،األردن ،ص.49
 - 3منصور نعمان وغسان ديب النمري  :)1998البحث العلمي ،1 ،دار الكندي للنشر والتوزيد عمان األردن ،ص. 56
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* أن ل ينقل الباحث أي فكرة أو نتيجة أو معلومة دون اإلشارة ملرجعها لتبيان مصداليتها ،وهو عند إعداد مراجعه بشكل
صحيح يوثق منالشته للنتائج التي تحصل عليها ،فقد اتفق مد نتائج الباحث فالن واختلف مد ما وجده كذا وآخرون عام ...
مما يعمق بحثه ويجعله أكثر علمية.
* أن يقدم الباحث املسوغات التي دفعته لدراسة املوضوع نفسه من خالل عنوان الدراسة ،وإطارها النظري وأهدافها،
ومنهجها ،واستنتاجاتها ،ومنالشتها تفصيليا موضحا الختالف الجوهري بينها وبين دراسته.
وختاما ،للدراسات السابقة دور كبير في البحث العلمي فهي تجعل الباحث يأخذ فكرة عامة عن املوضوع الذي يقوم
ببحثه ،وتساعده على جمد أفكار الباحثين حول ما هو متوافر لديهم من معلومات ،يمكن أن تؤدي إلى فهم أعمق ملشكلة
البحث ،إضافة إلى وضد الدراسة الحالية في إطار تاريخي من خالل تتبد أهم جوانبها.
فالباحث مطالب وفق هذه الخطوة بإجراء عملية تأليف وتركيب ملا توصل إليه من معرفة من خالل عملية مراجعة
الدراسات السابقة.
واآلن نقدم مثاال توضيحيا عن كيفية توظيف الدراسات السابقة واستعراضها في البحث النفس ي والتربوي:
هناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرلت إلى مناخ املدرس ي وعاللته بالتحصيل الدراس ي ،وتناولته من زوايا
مختلفة ،ولد تنوعت هذه الدراسات بين العربية واألجنبية ،وسوف تستعرض هذه الدراسة جملة من الدراسات التي تم
الستفادة منها ،مد اإلشارة إلى أبرز مالمحها ،مد تقديم تعليقا عليها يتضمن جوانب التفاق والختالف ،وبيان الفجوة العلمية
التي تعالجها الدراسة الحالية .ويود الباحث أن يشير إلى أن الدراسات التي سوف يتم استعراضها جاءت في الفترة الزمنية بين
 ...وكذا ،...وشملت جملة من األلطار والبلدان ،مما يشير إلى تنوعها الزماني والجغرافي.
هذا ولد تم تصنيف هذه الدراسات حسب املتغيرات الرئيسية للدراسة ،وحسب كونها دراسات عربية أم أجنبية إلى أربعة
تصنيفات هي :الدراسات العربية التي تناولت املتغير األول املناخ الدراس ي) ثم الدراسات األجنبية التي تناولت نفس املتغير ،ثم
الدراسات العربية التي تناولت املتغير الثاني التحصيل الدراس ي) ثم الدراسات األجنبية التي تناولت املتغير الثاني.
وفيما يلي نقدم عرضا لهذه الدراسات ،ثم نبين جوانب التفاق والختالف بينها ،ثم نوضح الفجوة العلمية من خالل
التعرف على اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ،وأخيرا جوانب الستفادة منها في الدراسة الحالية.
أوال /استعراض الدراسات السابقة:
 -1الدراسات العربية التي تناولت املتغيراألول( املناخ املدرس ي):
* دراسة  ........السنة) بعنوان  ،.......والتي هدفت إلى  ،.....وتمثلت عينتها في  ،........واستخدمت أداة  .........لجمد البيانات
وفق املنهج  ،..........وكان من أبرز نتائجها........
* دراسة  ......السنة) بعنوان  ،........والتي هدفت إلى  ،.........وتمثلت عينتها في ،......واستخدمت أداة  .......لجمد البيانات وفق
املنهج  ،..........وكان من أبرز نتائجها........
 - 2الدراسات األجنبية التي تناولت املتغيراألول(املناخ املدرس ي):
* دراسة  .....السنة) بعنوان  ،........والتي هدفت إلى  ،......وتمثلت عينتها في  ،..........واستخدمت أداة  .........لجمد البيانات
وفق املنهج  ،..........وكان من أبرز نتائجها..............
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* دراسة  .........السنة) بعنوان  ،........والتي هدفت إلى  ،.........وتمثلت عينتها في ،..........واستخدمت أداة  ............لجمد
البيانات وفق املنهج  ،......وكان من أبرز نتائجها......
 -3الدراسات العربية التي تناولت املتغيرالثاني(التحصيل الدراس ي):
* دراسة  ...............السنة) بعنوان  ،......والتي هدفت إلى  ،................وتمثلت عينتها في  ،..........واستخدمت أداة  ........لجمد
البيانات وفق املنهج  ،..........وكان من أبرز نتائجها........
* دراسة  ................السنة) بعنوان  ،..........والتي هدفت إلى  ،................وتمثلت عينتها في ،..........واستخدمت أداة  .......لجمد
البيانات وفق املنهج  ،..........وكان من أبرز نتائجها.....
 -4الدراسات األجنبية التي تناولت متغيرالثاني (التحصيل الدراس ي):
* دراسة  ......السنة) بعنوان  ،.................والتي هدفت إلى  ،................وتمثلت عينتها في  ،..........واستخدمت أداة ............
لجمد البيانات وفق املنهج  ،..........وكان من أبرز نتائجها......
* دراسة  ........السنة) بعنوان  ،.................والتي هدفت إلى  ،.......وتمثلت عينتها في ،..........واستخدمت أداة  ............لجمد
البيانات وفق املنهج  ،..........وكان من أبرز نتائجها......
ثانيا /أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة:
* اتفقت الدراسات السابقة على هدف مشترك وهو .....باستثناء دراسة  ...........ودراسة  ..........التي هدفت إلى ......
* اتفقت الدراسات السابقة في عينتها حيث طبقت الدراسة على عينة من  ...باستثناء دراسة  ............ودراسة  ..........حيث
استخدمت أداة ..............
* وظفت الدراسات السابقة املنهج  .......باستثناء دراسة  ............التي استخدمت املنهج  .....ودراسة  ............التي استخدمت
املنهج ...........
* اختلفت دراسة  .......عن بقية الدراسات في احتوادها على تصور مقترح.
* اختلفت دراسة  .......عن بقية الدراسات في أنها تناولت مشكلة الدراسة من جانب نظري مستخدمة منهج تحليل املحتوى.
ثالثا /الفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية:
من خالل استعراض أوجة التفاق والختالف بين الدراسات السابقة ،نشير إلى أن الدراسة الحالية تتفق مد الدراسات
السابقة في موضوعها الرئيس ي ،وهدفها العام إل أنها تختلف عنها في عدة حوانب تمثل الفجوة العلمية التي تعالجها هذه
الدراسة ،وهي:
 .1تضمنت هذه الدراسة ربط للمشكلة البحثية باملتغيرات املعاصرة.
 .2استخدمت هذه الدراسة مدخلين بحثيين املدخل الكمي /املدخل الكيفي) ،وذلك لتكوين فكرة دليقة عن مشكلة
الدراسة ،كما تضمنت تنوعا في منهج الدراسة لتشمل ......
 .3لم تقتصر هذه الدراسة على عينة واحدة فقط ،وإنما تضمنت مجموعة من العينات لضمان تشخيص الوالد بدلة.
 .4تعددت أدوات هذه الدراسة حيث شملت  ....و  .....وذلك من أجل جمد البيانات بدلة أكبر.
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ومن العرض السابق يتضح أن هذه الدراسة عالجت فجوة علمية متعددة الجوانب ،بتطرلها ملوضوع  ...وشمول عينتها لر
 ،.....وتعدد أدواتها بين  .....واستخدامها ملنهج ...
رابعا /جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:
مما ل شك فيه أن الدراسة الحالية استفادت كثيرا مما سبقها من دراسات ،حيث حاولت أن توظف كثيرا من الجهود
السابقة للوصول إلى تشخيص دليق للمشكلة ومعالجتها بشكل شمولي ،ومن جوانب الستفادة العلمية للدراسات السابقة ما
يلي:
 .1استفادت الدراسة الحالية من جميد الدراسات السابقة في الوصول إلى صياغة دليقة للعنوان البحثي املوسوم بر.........
 .2استفادت الدراسة الحالية من جميد الدراسات السابقة في الوصول للمنهج املالئم لهذه الدراسة.
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:املرأة واملشي يف املدينة بني املمارسة وإكراهات التخطيط احلضري
حالة مدينة سوق السبت أوالد النمة

143

Woman and walking in the city between practice and compulsions of the urban
planning : an example of Souk Sebt Ould Nemma city
املغرب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل، باحث في سلك الدكتوراه،توفيق هيبا
Taoufik Hiba, Researcher in PhD, Faculté of Literature and humanities Béni Mellal (Morocco)

:ملخص
 مما،تلقي هذه الدراسة الضوء على موضوع املش ي لدى املرأة كممارسة حضرية تجدد اإللبال عليها في اآلونة األخيرة
 لتصبح أكثر لوة على التفاعل اإليجابي والفعال مد ترابها،استوجب ضرورة تسهيل ولوجية املرأة للفضاءات التي ترتادها مشيا
.عن طريق توفير احتياجاتها املختلفة والتي ينبغي أن تراعى من لبل سياسات التخطيط عند تصميم وتنظيم املجالت الحضرية
 وأن النساء،تخلص الدراسة إلى أن املرأة في مدينة سوق السبت أولد النمة غائبة تماما عن سياسات التخطيط العمراني
 وفي النهاية خرجت الدراسة.عامة في املدينة ل تتوفر لهن احتياجاتهن الخاصة في الفضاءات العمومية التي ترتادها مشيا
 بحيث شملت هذه التوصيات خاصة للمسؤولين عن صناعة،بمجموعة من التوصيات بناء على نتائج املقابالت واملشاهد
. وأهمها ضرورة وضد سياسة تخطيطية للمدينة تراعي تمثالت ووجهة نظر املرأة لستغالل الفضاءات العامة،القرار
ّ
. سوق السبت أولد النمة، املش ي، التخطيط الحضري، املرأة:املفتاحية
الكلمات
Abstract :
This study casts light on the issue of walking among women, as an urban practice in which there has
recently been a renewed interest. This calls for the necessity of the ease of women's access to the places they
frequently walk into. With this access, they can get more power to positively and effectively interact with the
geographical territories where they live. This can be achieved when planning policies in the city take their
different needs into account while designing and organizing urban public spaces.
This study concludes that women in the city of Souk Sebt Oled Nemma are almost absent from urban
planning policies in the field of architecture. Their own needs are not met in the public spaces they walk into .
Based on the results of the interviews and observations, the study comes up with some recommendations,
namely for policy makers The most important one is the urgent need to develop an urban planning policy
which takes into consideration the representations and views of women with regard to the use of public spaces
in the city .
Keywords: women, urban planning, walking, Souk Sebt Ouled Nemma.
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تمهيد:
إن الهتمام بموضوع املش ي في الوسط الحضري ،ل يخرج عن سياق كوني يتميز بعودة املش ي كوسيلة للتنقل إلى الحاضرة
املعاصرة ،بحيث أصبح املش ي شرطا حضريا يضمن استدامة املدينة وجودة حياة السكان الحضريين.
يأتي أيضا هذا الهتمام تعبيرا عن التمثل السائد اليوم عن املش ي في الوسط الحضري ،إذ لم يعد في نظر الكثيرين أمام
ممارسة ثانوية همشها الستعمال املكثف لوسائل النقل امليكانيكية ،وممارسة مرتبطة بالدرجة األولى بالف ات الجتماعية
الهشة ،بل يتعلق األمر بممارسة فعالة صحيا وترفيهيا وبيئيا ،تساهم في ضمان جودة الحياة في املدينة.
الهتمام باملش ي كممارسة حضرية ل يقتصر على مبادرات املجتمد املدني ،بل هناك أيضا اهتماما من لبل املشرفين على
السياسات الحضرية بأسلوب التنقل هذا ،باعتباره أنجد األساليب لتحقيق ولوجية أفضل إلى الفضاءات الحضرية ،وذلك من
خالل الهتمام بتوفير تهي ة مناسبة لصالح املشاة من الذكور واإلناث على السواء في الوسط الحضري.
إن الظروف اللتصادية والجتماعية التي تعاني منها املرأة في مدينة سوق السبت أولد النمة ،جعلها تخرج من بيتها إلى باقي
فضاءات املدينة إما من أجل العمل أو من أجل لضاء أغراضها وتلبية حاجياتها املختلفة ،تسوق ،ترفيه ،زيارات ،)...واعتمدت
في ذلك على املش ي كوسيلة للتنقل خاصة وأن مدينة سوق السبت أولد النمة من املدن الصغيرة التي عرفت توسعا مجاليا
كبيرا في السنوات األخيرة ،ولكن رغم هذا التوسد تبقى النسبة األعظم من التنقالت تتم على األلدام داخل املدينة ،ونظرا لكون
املدينة تشكل مركزا تجاريا وإداريا بالنسبة ملجموعة من القرى املحيطة بها ،فإنها تعرف حركية مكثفة لوسائل النقل في بعض
املقاطد خاصة على مستوى الشوارع التي تخترق املدينة كشارع الجيش امللكي ،شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس ،مما
يجعلها مسرحا للمواجهة اليومية بين الراجلين والعربات العابرة للمدينة.
إن املرأة املحلية في مدينة سوق السبت أولد النمة وجدت نفسها مجبرة على استخدام الفضاءات العمومية وفق معايير ل
تتفق جميعها مد احتياجاتها املادية واملعنوية ،مما أدى إلى حرمان املرأة املحلية من حقها في استخدام تلك االفضاءات ،والتي
ترتادها مشيا ،كيف شاءت ومتى شاءت.
ومهما تنوعت األسباب وتفالمت املشكلة ،لبد من حشد الجهود وتسخيرها لتحسين الوضد القائم حاليا والنهوض
بسياسات التخطيط الحضري لتصبح أكثر مراعاة لحتياجات املرأة املجالية املادية منها واملعنوية.
إشكالية الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة في كون املرأة املحلية في مدينة سوق السبت أولد النمة وجدت نفسها على مر األيام مجبرة على
استخدام الفضاءات العامة للمدينة وفق معايير ل تتفق جميعها مد احتياجاتها املادية واملعنوية ،مما أدى إلى حرمان املرأة
املحلية من حقها في استخدام تلك الفضاءات والتي ترتادها مشيا ،كيف شاءت ،ومتى شاءت.
إن ممارسة املش ي في املدينة من طرف املرأة املحلية ،يجعلها ل تشعر بالرتياح واألمان املعنوي ،وذلك لوجود عوائق في
التخطيط الحضري ،وكذلك وجود معايير مجتمعية تحدد سلوكها في املجال العام ،والتي إن خرجت عن إطار هذه املعايير
األخيرة تصبح عرضة لالعتداءات املعنوية وحتى الجسدية في بعض األحيان.
تعاني مدينة سوق السبت أولد النمة من نقص هام في الشرو املادية والبنيات التحتية املساعدة على ممارسة املش ي
لجميد ساكنة املدينة خاصة اإلناث ،فعندما نريد مقاربة فعل املش ي عند املرأة املحلية والتخطيط الحضري للمدينة الذي ل
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يراعي املتطلبات املادية واملعنوية الكفيلة بضمان تفاعل األفراد داخل املجال العام ،وشعورهن بالراحة واألمان واملتعة ،تصبح
معاناة النساء في املجال العام كبيرة من خالل تعرضها لإللصاء وأنواع عديدة من العنف بجميد ألوانه.
ومن ثم فإشكالية الدراسة ،تنحصر في العاللة بين املش ي عند املرأة والفضاء العمومي الحضري ،ويمكن صياغة تلك
اإلشكالية على النحو التالي ،كيف تساهم الفضاءات العمومية الحضرية في تحديد ممارسات وسلوكيات الراجالت؟ كيف
وملاذا ،يستطيد املش ي أن يضد ويغير املعنى األصلي لتلك الفضاءات؟ ما املعيقات التي تحد من ممارسة املش ي النسوي في
املدينة؟
أهمية ومبررات الدراسة:
تتجلى أهمية الدراسة من خالل:
 +ضرورة تسهيل ولوجية املرأة للفضاءات التي ترتادها مشيا ولن يتحقق ذلك إل:
 تشجيد النساء املحليات على التعبير عن احتياجاتهن املفقودة داخل املجال الحضري. أهمية تخطيط الفضاءات العامة لتالءم كافة احتياجات مستخدميها خصوصا املرأة على أساس أن لها دور فعال فيتطوير املجتمد وتنميته.
 املطالبة باملشاركة النسوية في اتخاذ القرارات املتعلقة بالتخطيط الحضري.منهجية الدراسة:
 تشكل دراسة سلوكيات املشائين واملشاءات في الوسط الحضري تحديا كبيرا للباحثين في العلوم اإلنسانية سواء منالناحية املفاهيمية واملنهجية ،ومن خالل هذه الدراسة حاولنا الطالع على العديد من الدراسات واألبحاث خاصة تلك الصادرة
باللغة الفرنسية والتي ساعدتنا في بناء اإلطار النظري واملنهجي ملقاربة موضوع دراستنا .كما ثم العتماد على املقابالت امليدانية
والتي أجريناها مد املشاءات في مختلف الفضاءات العمومية للمدينة ،بحيث شملت عينة املقابلة خمسين امرأة بصورة
عشوائية تتراوح أعمارهن ما بين  16سنة و ما فوق  50سنة ،مكنتنا هذه املقابالت من تحديد صورة املدينة كما يتمثلناها من
حيث جاهزية أو عدم جاهزية فضاءاتها للممارسة فعل املش ي ،كما سمحت لنا بالولوف على مختلف الحالت التي تستدعي
املش ي في مدينة سوق السبت أولد النمة ،مما ساعدنا على تحديد متى يكون فعل املش ي استجابة إلكراهات اجتماعية وحضرية
مفروضة على املرأة الراجلة ،ومتى يكون هذا الفعل اختيار حر بين اإلمكانات املتاحة أمام املرأة املحلية الراجلة.
املحوراألول :عودة املش ي إلى املدينة :حنين إلى املاض ي أم تغييرفي البراديغم الحضري؟
-1

عودة ممارسة املش ي في الفضاءات العمومية للوسط الحضري:

لم تكن عودة املش ي إلى الحاضرة املعاصرة فقط لكونه يجمد بين الفضائل الصحية والبيئية ،بل هناك سبب أعمق يتغلغل
في صميم وجودنا البشري ،خلف ما يحمله املش ي للراجل من ألم وتعب هناك متعة اإلرادة واإلحساس بالوجود املشترك مد
اآلخرين ،إن ممارسة املش ي تضيف ليمة لوجودنا البشري تتمثل في كون تلك املمارسة تسمح لنا بتحقيق الوعي بذواتنا ،كذوات
لادرة على تملك بي تها جسديا وحسيا أثناء حركتها.
غالبا ما يتم وصف املش ي بأنه أبطء أساليب التنقل على اإلطالق ،غير أن هذا البطء له مزايا كثيرة ،إنه يسمح لنا بالبتعاد
عن السرعة التي أص بحت تسيطر على مجتمعاتنا املعاصرة ،والتجاه نحو اعتبار ولت التنقل مشيا كولت للحياة ،ففي
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اللحظة التي يتخذ فيها الراجل السرعة التي تسمح له بإعادة صياغة الفضاءات التي يمش ي فيها ،فإن الولت في السيارة يكف
على أن يكون ولت فعل وممارسة ،ليصبح ولت عطالة ،ألننا ل ننتقل على متن السيارة بل يتم نقلنا ،فأهمية التنقل ل تكمن
في املدة الزمنية التي نقضيها أثناء التنقل ،بل في غنى وثراء ما نربط بينه "ما هو مهم في املش ي ،ليس نقطة الوصول ،لكن ما
نقوم به ألجلها في كل لحظة...هو أن توجد بكل بساطة وتحس بذلك"1
"هدف التنقل ليس هو قطع أكبر عدد من الكيلومترات في مدة وجيزة ،لكن أكثر من ذلك بكثير الربط بين وقائع
اجتماعية ،تعكس عمق التجربة اإلنسانية في الوجود"2 .
يعيش املاش ي في الوسط الحضري تجربة وجودية تقوم على التوافق بين مختلف حواسه وانفعالته ،لذلك يمكن القول
بأن املش ي يرسخ القيم النظيفة للحركية الفردية ،تلك القيم التي تشكل لاعدة ملجتمعاتنا الحضرية املتمثلة في الهوية ،الحرية
واملرونة.
عندما نتحدث عن املش ي كممارسة حضرية ،ل يتعلق األمر بواحد من أساليب التنقل التي يمكن أن يعتمدها الحضري في
إطار حركيته اليومية ،بل يتعلق األمر بنمط في الوجود ،أو أسلوب في الحياة نضمن من خالله حضورنا املادي والرمزي في
الفضاءات العمومية الحضرية كشر لتحقيق الوجود املشترك مد الغير في إطار تلك الفضاءات ،هذا الحضور يجد ترجمته
الفعلية في املسارات التي يقوم بها املشاة يوميا داخل املدينة .هذا التفاعل القائم بين املدينة والخطوة يعكس دينامية التشكل،
وإعادة التشكل اليومي للفضاءات العمومية عندما تجتاحها التدفقات من املشائين .ل يعني القول بعودة املش ي إلى املدن ،أن
هذه املمارسة تعود إلى مسرح املدينة بعد أن انقطعت بشكل كلي ،بل املقصود بالعودة إلى ممارسة املش ي في الوسط الحضري
اليوم هو أول انبثاق ثقافة لدى مستعملي الفضاءات العمومية باملزايا اإليكولوجية الصحية والحضرية للمش ي ،وثانيا انبثاق
هندسة بيئية لدى املسؤولين على الحركية داخل املدينة تأخذ املش ي كوسيلة للتنقل بعين العتبار في املخططات الخاصة
بالتهي ة الحضرية.
عندما نتحدث عن الفضاء العمومي الحضري كمسرح للمش ي ،فذلك يعني تجاوز النظر إليه كفضاء محايد ،إلى اعتباره
مصدر ملحفزات كما ملعيقات املش ي والتي تتغير حسب املورفولوجية الحضرية ،حيث تفرض البنية املادية للمدينة على املشاة
إيقاعات مختلفة في املش ي ،فتصبح بذلك طريقة املش ي وإيقاعه مؤشرا للتمييز بين مختلف الفضاءات العمومية داخل املدينة
"يتمايزالزقاق والشارع في جوهرهما من خالل املش ي الذي يسمحان به ،في الزقاق يكون املش ي أكثراصطداما ،أكثرتعرجا،
أما في الشارع فهو أكثرانسيابية وأكثرليونة".3
خلف البعد الوظيفي للمش ي هناك بعد رمزي يتمثل في مساهمة الراجل في تشكيل وإعادة تشكيل املدينة "يضد املشاة
املدينة خلف فعل مشيهم" 4إذ بفعل املش ي تتحدد الدللة الحضرية لفضاءات املدينة ،أو بصيغة أخرى ،فهذه الفضاءات ل
معنى لها إل ذلك الذي تأخذه من خالل كونها مسرحا للمش ي ،فاملسار الخاص بالراجل تعتبر تجربة ،تساهم في تحديد هوية

1-Le Breton, David (2012) « Eloge des chemins de la lenteur ». Paris, Métailié, p.167.
2 -LEVY Jacques (2008) « Ville pédestre, ville rapide » Urbanisme, n° 359. Anthropologie, Paris : PUF, pp. 57-59.
3 -SANSOT, Pierre (1996) « Marcher, marcher dans la ville… » pp. 138-145. In : Poétique de la ville, Paris, Armand colin (1ère édition

1971).
4 -DECERTEAS, Michel (1990) « L’invention du quotidien » Tome 1 : Arts de faire, Paris : Gallimard « Follio essais », n° 146), p 461.
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املدينة 1وألن املش ي الحضري ليس فعال وممارسة انفرادية تتم بمعزل عن الغير ،فإن الفضاء العمومي يصير بفعل املش ي مجال
للمؤانسة الجتماعية ،فعندما نقبل ولوج الفضاء العمومي ،فنحن بذلك نقبل ضمنيا وجود الغير ،مما يساهم في تشكيل
بصورة دائمة للروابط الجتماعية ،فاملش ي يجعل من الفضاء العمومي من جهة أولى مسرحا لتفاعالت بين األفراد ،ومن جهة
ثانية املش ي يخلق اإلحساس باألمان في الفضاء العمومي ،ألن املشاة هي أعين الشارع  ،2يخلقون نوعا من املرالبة والحماية
لبعضهم خاصة وأن هناك صيغ أخرى يتخذها املش ي في الوسط الحضري وتتمثل في األحداث املشائية الكبرى مثل
الستعراضات العسكرية ،املواكب الدينية ،الحتجاجات ،التظاهرات السياسية ،الكرنفالت واملناسبات الحتفالية ...كلها
طقوس اجتماعية تحول الفضاء العمومي إلى مسرح لدوس غير منقطد باأللدام مرفوق بأصوات صاخبة منبعثة من مكبرات
الصوت .3
إن التحدي الحقيقي اليوم ليس هو جعل الناس يمشون ولكن جعلهم يداومون املش ي وملدد أطول يوميا ،واحدة من الطرق
التي يمكن للمدن املواطنة إتباعها بنجاح لتحقيق التحدي هي تصريح املش ي ،أي جعل املواطنين يستمتعون باملش ي.4
إدماج مقاربة النوع االجتماعي في سياسة التخطيط الحضري :ضرورة وليست اختيار.احتياجات النوع االجتماعي.ترتكز مقارنة النوع الجتماعي على محاربة كل أنواع اإللصاء والالمساواة ،لذلك نرى هذه املقاربة أنه لبد من استقاللية
املرأة ماديا ومعنويا ،بحيث تكون لها القدرة على الفعل والختيار وأخذ القرار لذاتها وملجتمعها ،ألن بناء الستقاللية عند املرأة
يعتبر عامال من عوامل خلق التنمية الحقيقية واملنصفة واملستدامة.
إن التفاوت امللحوظ على مستوى أدوار النوع الجتماعي أدى إلى تباين على مستوى الحاجيات واملصالح والتطلعات ،ويولد
عن هذه األدوار مستويات من الحتياجات.5
➢

احتياجات آنية  /احتياجات عمليةBesoins pratiques ،

وهي احتياجات ذات طابد عملي تتعلق بمتطلب الحياة اليومية ،وترتبط بتحسين شرو أداء األدوار وهي الحاجات
األساسية للنوع الجتماعي وهي ذات طبيعة مادية ،إضافة إلى إنجاز املهام املحددة للنوع في إطار تقسيم األدوار ،وتبرز تلك
الحاجات عندما يشعرن أن هناك ضرورة لتلبية حاجات آنية وملحة يحددها السياق الذي يتواجدن فيه.6

1 -SANSOT, Pierre (1996) « Marcher, marcher dans la ville… » pp. 138-145. In : Poétique de la ville, Paris, Armand colin (1ère édition

1971).
2 -DEMERS, Marie (2006) « Pour une ville qui marche : Aménagement urbain et santé, traduit de l’anglais par FOREST Françoise,
Montréal, Eco société, p 288.
3 -THIBAUD, Paul (2007) « La fabrique de la rue en marche : essai sur l’altération des ambiances urbaines » Flux, n° 66/67, pp 111119.
4-LAVADINHO, Sonia (2011) « Réenchanter la marche, ludifier la ville : Bonnes pratiques et actions innovantes » les cahiers
nouveaux, N° 80, pp 14-24.
- 5وزارة املالية املغربية " )2005دليل إصالح امليزانية ،املقاربة "جديدة لتدبير املرتكز على النتائج واملدمجة ملقاربة النوع الجتماعي" ص .44
 - 6العربي الوافي " )2008مقاربة النوع والتنمية" مطبعة النجاح الجديدة ،ص .91
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احتياجات استراتيجية Besoins stratégiques :

هي الحاجات العليا للجندر ،التي لها عاللة بالعاللات الجتماعية ولها طبيعة إيديولوجية تؤثر على السلوك واملوالف
والتمثالت والتعامل.
تحدد النساء هذه الحاجات انطاللا من وعيهن بتدني مكانتهن في عاللتهن بالرجال ووعيهن بضرورة تحدي هذه العاللة
وهذه املكانة والعمل على تغييرها.1
تخص احتياجات النوع الجتماعي الستراتيجية على سبيل املثال:
❖ الحتياجات الطبيعية األكل ،الشرب ،اللباس ،السكن ،الرعاية.)...
❖ الحاجة إلى األمن وحمايتها من العنف بمختلف أشكاله.
❖ التقسيم العادل في مجال العمل.
❖ إزالة جميد أشكال التمييز في املجال املالي والثقافي.
❖ الحاجة إلى املحبة والنتماء والتقدير.
ل يمكن فصل الحتياجات العملية من الحتياجات الستراتيجية ،وسيسمح تخليص املرأة من انشغالتها اليومية وأعباءها
املنزلية بتوسيد آفالها مما يجعلها تتمتد باحتياجاتها الستراتيجية ،ومن هذه الحتياجات حقولها في اتخاذ القرار واملشاركة
املعترف بها واملتساوية بينهما وبين الرجل في مجال التنمية ،وتنمية جهود الجندر/النوع لتوسيد دائرة النخرا في اتخاذ القرار.2
إن ما تحاول مقاربة النوع الجتماعي إضافته في مجال تحليل املدينة ،هو إعادة النظر في تلك التمثالت الجماعية التي
تعتقد أن استعمال املجال الحضري في عموميته متساوي بين الرجل واملرأة ،وهذا غير صحيح طبعا ،لذلك لحظنا في السنوات
األخيرة بروز أفكار النسوية الحضرية تدعو إلى إنتاج حقل جديد يهتم بالتخطيط الحضري حسب النوع ،ألن عملية التخطيط
الحضري لد تتأثر في معظم األحيان بالثقافة السائدة وتقسيم األدوار التقليدية بين الرجال والنساء في املجتمد .وبالتالي كان
ولبد من تغيير األسلوب التقليدي في تخطيط املدن لتتالءم مد ثقافة واحتياجات املجتمد املتجددة .فال يمكن فصل العمران
عن اإلنسان ،على أساس أن املجال والنوع ليسا وحدتان منفصلتان ولكنهما إنتاج اجتماعي ،لذلك وجب في مجال تخطيط
املدن أخذ بعين العتبار تمثالت وتصورات أفكار املرأة ،وعلى املسؤولين على التخطيط الحضري أن يدركوا نمط استخدام
املرأة الجديد للمدينة وذلك من أجل تلبية احتياجاتها وتسهيل حركيتها في مختلف فضاءات مدينتها 3حتى تشعر املرأة باملواطنة
والنتماء إلى ثرابها.

 - 1العربي الوافي  )2008مرجد سابق ،ص .92
 - 2املرجد نفسه ،ص .95
3 -Sandra Huning et traduit par Alice Delarbre (2013) « Intégrer le genre à la planification urbaine ».
www.metropolitique.eu.html.
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يميز  LeFebvre. Henriبين ثالثة مجالت ،املجال املدرك واملجال املعيش واملجال املخطط له ،هذا األخير يعتبره LeFebvre
مجال للسياسيين واملخططين واملعماريين وكل من تحمل استراتيجة مجالية أو ترابية ،ويبقى النوع األول والثاني من املجال هو
مجال عامة املجتمد.1
بالنسبة ملجال املخططين ،ل تظهر فعاليتهم اإليجابية على النوع في املجال إل بعد التحكم في تدبير املدينة وذلك بإنجاز كل
ما تحتاجه من مرافق وتجهيزات أساسية ،مد اإلدماج الفعلي لكل الشرائح الجتماعية دون إلصاء للمرأة من حقها في الستفادة
من فضاءات مدينتها هذا إن كنا نرغب في الحديث عن مدينة مواطنة ،دامجة ،مرنة ،مستدامة.
تعتبر أبحاث  K. Lynchمن أشهر األبحاث في إبراز دور التمثالت السوسيومجالية في اإلعداد والتهي ة الحضرية من خالل
كتابه الشهير صورة املدينة؛ بحيث لام بدراسة حول مدن بوسطن ،لوس أنجلس وجرس ي ستي سنة  .1960ويقصد K. Lynch
بالصورة الذهنية للمدينة تلك التصورات الذهنية للمدينة من لبل أغلب سكانها والتي تلعب فيها الفضاءات املفتوحة
وأحاسيس الحركة والتباينات البصرية دورا هاما في تكوين صورة متكاملة حول املدينة ،هذه الصور الذهنية هي التي اعتمدها
املهندس  K. Lynchفي إعداد تصاميم املدن.
لقد الترح  2 Kevin. Lستة عناصر لفهم اإلطار الحضري وهي:
املمرات املسارات) :وهي الطرق املعروفة التي ينتقل ويتحرك السكان من خاللها من جهة إلى أخرى داخل املدينة ،وهيتختلف من مكان آلخر وفق الوظيفة التي تؤديها املدينة.
 الحافات الحدود) :وهي حدود تفصل بين جزئين ،بحيث تحدد نهاية جزء وبداية جزء آخر كالتقاء اليابسة مد املاء مثال،وتكتب الحدود أهميتها ولوتها حينما يسهل تمييزها أو رؤيتها عن بعد.
األحياء البصرية :وهي أجزاء صغيرة تشكل في مجموعها املدينة ككل ،فالحي البصري في أبسط أشكاله هو منطقة ذاتطابد متجانس والتي يمكن تمييزها من خالل استمرارية الشواهد والتي تنتهي بالخروج من الحي .ويمكن تحقيق الستمرارية
والتجانس في الحي البصري من خالل الطابد املعماري 'التشكيل املجالي ،األلوان ،الطبوغرافيا ،حجم وتفاصيل الواجهات،
اإلضاءة ،املساحات الخضراء ،"...فكلما زادت العناصر املنسجمة ،كلما ازدادت الصورة الذهنية وضوحا وتأكد اإلدراك الذهني
لها.
 العالمات املميزة :إن العاللة املميزة املكانية هي ذلك العنصر الفيزيائي الذي يتفق على تمييزه أكبر عدد ممكن من السكانويمكن التعرف عليها بسهولة كاملباني معماريا ،األبراج ،الجسور ،املآذن..إلخ ،ولد يأخذ مبنى غير مميز صفة األهمية ،بسبب
تميز مولعه وبالتالي يجذب النتباه إليه.
 األسماء :فهي تؤكد وضوح العنصر ،فاألسماء على وجه التحديد تعتبر ذات أهمية بالغة في بلورة شخصية األماكن ممايؤدي لسهولة عملية إدراكها الحس ي لعناصر التشكيل ،أما املعنى سواء أكان اجتماعيا أو تاريخيا أو وظيفيا أو أي معنى خاص
فهو يؤثر تأثيرا فعال في وضوح املكان وسهولة إدراكه.

-Jean Marlin (2006) « Une géographie critique de l’espace du quotidien : L’actualité mondialisée de la pensée spatial d’Henri
Lefebvre » : http://artoicle, revues.org/897.Dol.10.4000
2 Kevin. L (1999) “L’image de la cite” DUNOD Paris, ISBN 2100037161. France. pp53-70
1
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نقا اللتقاء والنتقال :تكتسب شخصيتها من وحدة تكامل واستمرارية عدة عناصر كاألسوار ،اإلضاءة ،النباثات...إضافة إلى تركيز األنشطة والحركة والتنقل وغيرها.
يمكن اعتبار دراسة  ،k.Lynchدراسة لفهم عاللة اإلنسان باملجال وذلك خالل األخذ بعين العتبار البعد الجتماعي في
سياسة التصميم العمراني للمدن وضرورة التركيز على رغبة جميد أفراد املجتمد بال استثناء وتكسير الحواجز التي تمند املرأة
طواعية من استهالك املدينة مساواة مد الرجل.
املحورالثاني :املرأة املحلية وممارسة املش ي
 -1مدينة سوق السبت أوالد النمة :موقع جغرافي متفرد
من الناحية الطبوغرافية ،تقد مدينة سوق السبت أولد النمة وسط سهل تادل والذي يمتد على مساحة  3600كلم،2
ويرتفد عن سطح البحر ب  400متر يخترق سهل تادلة واد أم الربيد محددا بذلك دائرتين منفصلتين ،دائرة بني موس ى بالضفة
اليسرى ودائرة بني عمير بالضفة اليمنى.
تقد املدينة والتابعة ترابيا إلى إلليم الفقيه بن صالح على الضفة اليسرى لواد أم الربيد ما بين خطي طول ’ 6°30و’6°45
وخطي عرض ’ 32°15و’ ،32°30تحدها شمال مدينة الفقيه بن صالح ،جنوبا مدينة أفورار وشرلا مدينة بني مالل ،وغربا دار
أولد زيدوح .تبلغ مساحة مدينة سوق السبت أولد النمة حوالي  15كلم.2
إن عرض املشهد الطبوغرافي ملدينة سوق السبت أولد النمة ،ل يهدف فقط عرض األشكال الطبوغرافية على أنها كتل
مادية ذات أحجام وانحدارات مختلفة فقط ،توفر موارد وإمكانات طبيعية خاصة ،لكنها مجالت للفعل الجتماعي ،تحتضن
أنشطة التصادية وتمثالت اجتماعية نابعة من الوالد املعيش ،والتي ل يمكن فهمها وإدراكها إل بالعودة إلى السيالات
التاريخية واإلطارات الجتماعية التي أنتجتها.
رغم ما تمتاز به مدينة سوق السبت أولد النمة من تكامل مواردها الطبيعية ومكوناتها البشرية ،إل أن هذا املجال الحضري
يفرض إكراهات متعددة تتمثل في النمو الديمغرافي السريد ،ارتفاع حركة الهجرة القروية ،توسد أطراف املدينة على حساب
األراض ي املسقية ،باإلضافة إلى الوضعية السوسيوالتصادية الصعبة للمهاجرين الوافدين إليها من القرى املجاورة خاصة
املرأة ،بعد أن اختلت التوازنات السوسيوالتصادية ملجالتهم القروية.
الخريطة رقم  :1موقع مجال الدراسة في بعديه الجهوي والوطني
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املصدر :عمل شخص ي أبريل 2021
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 -2وضعيات املش ي في مدينة سوق السبت أوالد النمة:
 وضعية املفارقة:هي وضعية التنالض بين الشرو املادية املتوفرة لصالح املشاءات واملشائين في الفضاء العمومي ،ومدى إلبال هؤلء على
ممارسة املش ي في ذلك الفضاء ،تتجسد هذه الوضعية في وجود فضاءات مهيأة بشكل جيد لصالح املشائين واملشاءات ،إذ توفر
لهم أرصفة واسعة ومبلطة ،إنارة جيدة ،مساحات خضراء ،كراس ي لالستراحة ...لكنها رغم ذلك تظل فارغة في أغلب األولات
باستثناء بعض نهايات األسبوع املشمسة ،أو في بعض املناسبات ،أو في بعض األولات املعينة من اليوم خاصة في املساء حيث
تعرف تردد بعض األمهات وأبناءهم من أجل ممارسة املش ي وإتاحة الفرصة لألطفال للعب.
الصورتان  1و :2وضعية املفارقة في حديقة املنظرالجميل بمدينة سوق السبت
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املصدر :عمل شخص ي ،شهر مارس 2021
 وضعية التنافر:تتميز هذه الوضعية في وجود فضاءات ل توفر تهي تها الحضرية ،الشرو املادية الدنيا ملمارسة املش ي ،بحيث يتمثلها من
طرف السكان كأماكن غير صالحة لهذه املمارسة ألنها غير آمنة ،أو ارتبطت ببعض املمارسات كالدعارة ،تعاطي الكحول
واملخدرات ،العنف واإلجرام ،لذلك فهي فضاءات شبه فارغة باستمرار من املشائين باستثناء ساكنتها املحلية ،أو بعض املارة
الذين لهم أهداف معينة تنسجم مد خصوصية املكان.
الصورتان  3و  :4وضعية التنافر في حي الرجاء بمدينة سوق السبت

املصدر :عمل شخص ي ،شهر مارس 2021
ما يمكن أن نستخلصه من هذه الوضعية الحضرية املتسمة بالتنافر بين املش ي والتهي ة املادية للفضاء العمومي ،هو أن
ممارسة املش ي تكشف لنا أشكال التفاوت الجتماعي داخل نفس املدينة ،يكفي أن نقارن بين الشرو املادية التي وفرتها
مخططات التهي ة الحضرية لصالح املش ي في وسط املدينة على مستوى شوارع الجيش امللكي ،الحسن الثاني ومحمد الخامس،
حيث تركز املرافق اللتصادية والجتماعية والثقافية واإلدارية والقريبة من األحياء السكنية العصرية كحي الحسنية ،حي
لسوطا ،حي الهدى ،حي املنظر الجميل ،حي املستقبل...إلخ ،مقارنة مد دوار الرواجح أو دوار خالوطة ،العالوة ،الخرابشة،
الدرانحة حيث مظاهر الهشاشة الجتماعية والفتقار ألدنى الشرو املادية التي تسمح بممارسة املش ي الحضري.
 وضعية التو افق:تتميز هذه الوضعية بالنسجام بين الشرو املادية للفضاء العمومي وحركية املشائين ،بحيث نجد فضاء مهي ا بشكل
مناسب لصالح املشائين ،تضمن لهم الختيار بين أكثر من مسار ،ويسمح بانسيابية املش ي ،والقيام بأنشطة أخرى بموازاة فعل
املش ي نجد هذه الوضعية في مدينة سوق السبت أولد النمة بشكل واضح وسط املدينة على مستوى الشوارع الكبرى العابرة
للمركز كشارع الجيش امللكي ،والحسن الثاني وشارع محمد الخامس سواء في اتجاه مدن مراكش ،بني مالل أو الفقيه بن صالح
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وكذلك في اتجاه السوق األسبوعي للمدينة ،تتوفر هذه املقاطد على املقومات املادية للمش ي "رصيف واسد ومبلط ،اإلنارة،
كراس ي لالستراحة ،أشجار ،مساحات خضراء ،ممرات خاصة بالراجلين.
الصورتان  5و :6وضعية التوافق في مركز مدينة سوق السبت
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املصدر :عمل شخص ي ،شهر مارس 2021
تتغير هذه العاللات من نقطة إلى أخرى على مستوى نفس الشارع فمثال شارع بئر انزران على مستوى حي األمل وشارع املولى
إسماعيل في اتجاه السوق األسبوعي على مستوى حي الرياض ،فابتداء من الساعة الرابعة إلى حدود الساعة مساء نجد هذه
الشوارع محتلة من طرف الراجلين وهذا الوالد يعطينا مؤشرا حقيقيا على إفالس سياسات التنقل القائمة على عزل الراجلين
عن باقي وسائل التنقل في غياب ثقافة املش ي لسلوك حضاري لدى الساكنة.
خريطة رقم  : 2أهم شوارع وأحياء مدينة سوق السبت اوالد النمة
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املصدر:عمل شخص ي أبريل2021
-3حاالت املش ي الحضري في مدينة سوق السبت أوالد النمة حسب تمثالت املستجوبات:
لادتنا املقابلة من عينة الدراسة إلى التمييز بين أسباب مختلفة ملمارسة املش ي في مدينة سوق السبت أولد النمة ،ولد
جاءت النتائج على الشكل الثاني:
الجدول رقم: 1حاالت املش ي حسب تمثالت املستجوبات بمدينة سوق السبت
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حاالت املش ي في
املدينة

املش ي ألجل
املتعة

املش ي ألسباب
صحية

املش ي
كروتين
يومي

املش ي لكن ليس املش ي لكن ليس في
أي مكان
في أي وقت

املجموع

الحصيص

09

07

18

06

10

50

النسبة

18%

14%

36%

12%

20%

100%

املصدر :نتائج املقابالت مد الراجالت.2021-2020 :
انطاللا من املقابالت التي أجريناها ،توصلنا إلى التمييز بين خمسة حالت للمش ي الحضري حسب األهداف التي تتوخاها
املستجوبات من وراء املش ي وكل حالة هي تجسيد لعاللة خاصة بين املشروع الشخص ي للمستجوبة الراجلة والشرو املادية
والجتماعية للفضاءات الحضرية العمومية التي يتحقق في إطارها ذلك املشروع.
ف ة املستجوبات تصل نسبتهن ب  36%عبرن عن حالة املش ي كروتين يومي ،ويتعلق األمر هنا بالحالة التي يكون فيها املش يممارسة عادية ،تقتضيها الحياة اليومية للمستجوبات بهدف تدبير تنقالتهم داخل املدينة ،لذلك فإن املش ي في هذه الحالة ل
يكون هو املطلوب في حد ذاته ،بل أهداف أخرى كالنتقال إلى العمل ،الدراسة ،التسوق...إلخ حيث يصبح املش ي وسيلة التنقل
األساسية إما لغياب وسائل نقل أخرى ،أو ألنه أكثر بخاتمة وفعالية من الوسائل األخرى.
وألنه املش ي في هذه الحالة وسيلة هامة ،لذلك فإن املسافات املقطوعة محدد أساس ي لفعالية هذا املش ي الذي يعتبر سلوك
روتيني ،أجابت نعيمة  30سنة وهي ربة بيت "عندي نص ساعة ما بين الدار والسويقة ،نقدر نمش ي مرتان للسويقة في اليوم".
تلي هذه الف ة ،ف ة أخرى من املستجوبات تصل نسبتهن ب  %20عبرن عن حالة أخرى للمش ي ولكن ليس ألي مكان ،هذهالحالة تنطلق من مسلمة أساسية وهي أن الفضاءات العمومية داخل املدينة ليست متكاف ة فيما بينها من حيث استعمالها
من طرف املستجوبات الراجالت ،ألنهن غالبا ما يميزن بين أماكن صالحة وأخرى غير صالحة للمش ي ،وهذا ما صرحت به لطيفة
القاطنة بحي الرجاء 44 ،سنة ،ربة بيت)" كنشوف أنني نمش ي فالباليص لي فيهم األمن ،كنختارديما طريق لي عامرة بالناس،
باليص يكونو عامرين وما يكونوش خاوين ،كنتجنب املش ي فالباليص لي خاوين ومكنعرفهومش".
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املش ي من أجل املتعة وهي الحالة األخرى التي عبرت عن ف ة من املستجوبات بنسبة  ،%18وفي هذه الحالة تمش ي الراجالتطلبا ملتعة تتحقق أثناء ممارستها للمش ي ،إنه مش ي مجاني ل ينتظر منه الوصول إلى نقطة محددة ،وهذه املمارسة جديدة في
مدينة سوق السبت أولد النمة "حنا خرجنا غير على قبال باش نتمشاو" ،تعبير للطالبة الجامعية سعاد ،الساكنة بحي
الحسنية 22 ،سنة ،أما أسماء وهي تلميذة مستوى الثانية باكالوريا بثانوية الخوارزمي التأهيلية والساكنة في حي سيدي
الحضر ،لالت" :الهدف ديالي هو نتمش ى ،ماش ي نقض ي ش ي غراض ،حيث ملي كنكون كنبغي نرتاح ونفوج شوية كنتمش ى
على رجلي ،ودايرة الكيت في وذني كنسمع للموسيقى"...
إن املش ي في هذه الحالة ،غاية في ذاته ،لذلك غالبا ما يكون بدون شرو مسبقة ،فقط ألن األمر يجلب املتعة للراجلة.
ف ة أخرى من املستجوبات الراجالت تصل نسبتهن بر  %14أشرن إلى حالة املش ي ألسباب صحية ،وفي هذه الحالة تجدالراجلة في املش ي كرياضية للولاية من بعض األمراض ،والحفاظ على الليالة البدنية ،وفي بعض الحالت يكون املش ي سبيال
للتخفيف من بعض األمراض املزمنة.
 خروج النساء مرفولات بأبنادهن ملمارسة الرياضة إما في امللعب البلدي أو على طول الطريق املؤدية إلى أولد عياد ،أو إلىمنطقة دار الشمس ،على طول لناة السقي ،هذه املمارسة حديثة العهد باملدينة ،أملتها مجموعة من الظروف كانتشار بعض
األمراض املزمنة في صفوف النساء السمنة ،السكري ،الكوليسترول ،الضغط )...،أو بسبب الضغو النفسية واملسببة للقلق
والتوتر ،فكان لبد من ممارسة الرياضة للترويح عن النفس.
أما عن فترة النساء املزاولت للرياضة إما في الصباح الباكر بعد شروق الشمس مباشرة أو مساءا بعد صالة العصر.
"املش ي بالنسبة لي ممارسة يومية حيث كنلقا فيه الراحة ،خاصة وأنا مريضة بالسكر" مقابلة  04مد زهور  48سنة
ربة بيت).
أما من عبرن من املستجوبات عن حالة املش ي لكن ليس في أي ولت وصلت نسبتهن  ،%12نتحدث عن هذه الحالة عندمايكون املش ي اختيار مشرو بتوفر بعض الظروف التي ل تكون متاحة دائما ،فهناك بعض املستجوبات الراجالت ،يكون اختيار
أولات املش ي بالنسبة لهن مشرو بتحسن األحوال الجوية "كنتجنب نتمش ى على رجلي ملي كاتكون الشتا بزاف وال الحرارة
مرتفعة ،خاصة في مدينة سوق السبت املعروفة بالحرارة" .مقابلة  05مد فاطمة الزهراء ،القاطنة بحي التقدم 25 ،سنة،
عازبة).
"حيث ما نخرجش ديما ،نهار كنفكر نخرج أنا وراجلي نتمشاو ،كايكون الجو مناسب ومعتدل" مقابلة  06مد حفيظة،
 41سنة ،متزوجة ،الساكنة بحي النخلة).
وفي بعض األحيان ،يكون ولت املش ي مشروطا باألمن ،حيث غالبية النساء في املدينة يتفادين التنقل مشيا في فترة الليل
خاصة في األحياء الهامشية حيث انتشار للعنف والجريمة واملخدرات والسرلة ...هذا إضافة إلى وجود أنواعا من املضايقات
تعيشها املرأة املحلية دون الرجل في املش ي كاملعاكسات والتحرش الجنس ي ،كما توجد فضاءات غير لابلة للولوج من طرف املرأة
ألسباب أمنية وأخاللية.
انطاللا من هذه املعطيات والتي كشفت عنها نتائج املقابالت مد عينة الدراسة ،ننتهي إلى خالصة أساسية وهي أن ممارسة
املش ي عند املرأة في مدينة سوق السبت أولد النمة يجري في سيالات معينة أي في شرو محددة ،هي التي تجعله ممكنا أو
مستحيال ،تلك السيالات التي يتخذ في إطارها املش ي دللته كممارسة اجتماعية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فاملعاينة
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املباشرة ملمارسات الراجالت وتسليط الضوء على مجموعة من الخصائص الفردية والجماعية التي تتقاطد مد سيالات
حضرية للتفاعل الجتماعي ،كشفت عن تعدد أنواع الراجالت "متنزهات ،متسولت ،عامالت ،متشردات ،عابرات،
متسولات "...،كلهن مشاءات وراجالت ،لكن ما يميز كل واحدة منهن في مسارها هو طبيعة العاللة التي تقيمها مد الفضاء.
 -4سوق السبت أوالد النمة مدينة ،ال تخلو من عوائق ملمارسة املش ي من طرف املرأة املحلية.
من خالل املقابالت التي أجريناها مد عدد من املستجوبات الراجالت في فضاءات عمومية مختلفة داخل املدينة ،حرصنا
على طرح أس لة الهدف منها استقصاء تمثالتهن حول معيقات املش ي في املدينة والتي لد تثنيهن عن املش ي ،فحصلنا على إجابات
مختلفة من خالل معطيات الجدول اآلتي:
الجدول رقم  :2معيقات املش ي حسب تمثالت املستجوبات الراجالت في املدينة
معيقات املش ي
عند
املستجوبات
الراجالت

ضعف
البنيات
التحتية

التحرش
الجنس ي

ضعف األمن

احتالل امللك
العام

آخر

املجموع

الحصيص

18

14

09

06

03

50

النسبة %

36%

28%

18%

12%

06%

100%

املصدر :نتائج املقابالت مد الراجالت.2021-2020 :
من خالل الجدول رلم  2يمكننا أن نستخلص ما يلي:
أن  36%من املستجوبات الراجالت عبرن أن ضعف البنيات التحتية للمدينة من األسباب الرئيسية التي تعيق ممارسة
املش ي عند املرأة املحلية باملدينة رغم أن املدينة ومنذ سنة  2004عرفت انطالق مشاريد تجهيزية أهمها توسيد الشوارع ،تبليط
األرصفة وبعض األزلة ،توسيد شبكة اإلنارة بالشوارع ،تهي ة املجالت الخضراء حديقة الزرلطوني ،حديقة عالل بن عبد
هللا) ،تحسين مداخل املدينة وتشجير جوانب الطرلات ،والساحات العمومية كساحة املنظر الجميل...،إلخ ،إل أن هذه
املنجزات لم تكن كافية ن معظمها تركز في وسط املدينة وبينما باقي األحياء لم تستفد من هذه املشاريد مما جعلها في عزلة عن
الدينامية التي يعرفها مركز املدينة
التحرش الجنس ي يأتي في املرتبة الثانية بنسبة  28%من ضمن املشاكل التي ترى املستجوبات الراجالت أنها تعيق املش ي فيالفضاءات العمومية للمدينة .هذه الف ة تجد نفسها في مواجهة ممارسات صادرة عن الراجلين أنفسهم ،مما يجعل في بعض
الحالت املزاج اليومي لهذه الف ة يتأثر سلبا حسب نوعية املضايقات واملعاكسات التي تواجهها ،مما جعل بعضهن يتراجد عن
فكرة املش ي باملدينة ،ألنه حسب املستجوبات لد يتطور األمر إلى اعتداء جسدي أو لفظي أو هما معا تتعرض له املرأة والفتاة.
لإلشارة فإن هذه الظاهرة منتشرة في أماكن متعددة من املدينة.
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يعتبر ضعف األمن أيضا من األسباب املعيقة ملمارسة املش ي باملدينة وذلك حسب رأي  18%من املستجوبات الراجالت،بحيث هناك فضاءات جرى تمثلها باعتبارها آمنة أكثر من غيرها ملمارسة املش ي خاصة في وسط املدينة وفي األحياء العصرية
كحي املنظر الجميل ،حي الحسنية ،حي الهدى ،وحي األمان ،وحسب هذه الف ة ،تعتبر األزلة الضيقة والهامشية ،ومنطقة
السوق األسبوعي ودوار الرواجح ودوار الخرابشة ودوار الدرانحة ،ليست آمنة ،حتى في النهار مقارنة مد وسط املدينة الذي
يعرف حركية دائمة للراجلين والعربات.
الهاجس األمني بالنسبة للمستجوبة الراجلة يبقى محددا أساسيا في اختيار الفضاءات التي ترعب في ممارسة املش ي فيها
وفي أولات خاصة.
ترى  %12من املستجوبات الراجالت أن مشكل احتالل امللك العام يساهم أيضا في عرللة ممارسة املش ي باملدينة ،فحسبهذه الف ة والتي تشكو من استمرار الستيالء غير القانوني للملك العمومي من لدن أرباب املقاهي واملحالت التجارية والباعة
املتجولون "الفراشة" ،تتركز هذه الظاهرة في شوارع تعرف حركة مرور مكثفة كشارع الجيش امللكي ،شارع الحسن الثاني ،شارع
محمد السادس ،وكذلك في منطقة تواجد السوق األسبوعي للمدينة.
 أكدت املستجوبات الراجالت أن مظاهر استغالل امللك العمومي تجبر املشاة على السير جنبا إلى جنب مد وسائلاملواصالت العامة والخاصة وباقي وسائل النقل لدراجات الهوائية والنارية ،والدراجات ثالثية العجالت ،العربات التي تجرها
األحصنة) مما يشكل تهديدا لسالمتهم الصحية والجسدية.
وفي األخير  %6من املستجوبات الراجالت عبرت عن أشكال أخرى املعيقة للمش ي بالفضاءات العمومية للمدينة ،كانتشارظاهرة التسول واملتسكعين واملتشردين والكالب الضالة ،وهي ظواهر في ازدياد باملدينة ،هذه الظواهر لها تأثير سلبي على نفسية
الراجالت يجعلهن ل يشعرن باألمان والطمأنينة واملتعة أثناء ممارسة املش ي باملدينة.
خالصة :
 انطاللا من هذه املعطيات التي كشفت عنها ألوال الراجالت ،ننتهي إلى خالصة أساسية وهي عدم وجود تناسبا بين املش يفي مدينة سوق السبت أولد النمة والشرو املادية التي توفرها املدينة ،تؤشر هذه التهي ة غير املندمجة واملوزعة بشكل
متفاوت على فضاءات املدينة على أن وضعها من طرف املسؤولين عن التخطيط الحضري باملدينة لم تراعي احتياجات املرأة
املحلية أثناء استخدامها للفضاء العام ،إضافة إلى عدم استطاعة هؤلء املسؤولين عن التخطيط لترسيخ املش ي كسلوك
حضري له نتائج إيجابية على صحة الفرد وجودة املدينة.
 ينبغي مراعاة احتياجات املرأة املحلية في عملية التخطيط الحضري للمدينة:➢ إن الرهانات املرتبطة اليوم باملجال الحضري شائكة ومتعددة ،فمستقبل املجال الحضري املغربي رهين بمدى لدرة
مدنه على اإلدماج الفعلي لكل شرائحه الجتماعية وذلك من خالل تلبية الحاجيات لجميد السكان لالستفادة بدون تمييز
وإلصاء من خدمات املدينة ،إن ما أبسط مظاهر الديمقراطية الواجب تحقيقها في مجتمد يتألف من الرجال والنساء
ويعيشون في مدينة واحدة ،أن يراعى في التخطيط الحضري احتياجات كافة ف ات املجتمد املختلفة ،وأن تراعى املتطلبات
املادية واملعنوية الكفيلة بضمان تفاعل الجميد مد املجال تفاعال إيجابيا.
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➢ إن املرأة في مدينة سوق السبت أولد النمة وجدت نفسها مجبرة على استخدام الفضاءات العمومية وفق معايير ل تتفق
جميعها مد احتياجاتها املادية واملعنوية ،مما أدى إلى حرمان املرأة املحلية من حقها في استخدام تلك الفضاءات التي
ترتادها.
ومن أجل النهوض بسياسات التخطيط الحضري لتصبح أكثر مراعاة لحتياجات املرأة املجالية املادية منها واملعنوية نورد
التوصيات اآلتية :
✓ ضرورة إدماج مقاربة النوع الجتماعي في التخطيط الحضري وفي إعداد املشاريد املتعلقة باملدينة ،فال تنمية محلية دون
إشراك طالات املدينة.
✓ تمكين املرأة من مناصب ليادية لتدبير الشأن املحلي وإعطاءها الفرصة إلثبات الذات والستفادة من مهاراتها ولدراتها.
✓ يتوجب على املخططين التعاون مد الفعاليات النسوية باملدينة ،ألن إشراكهن في التخطيط تصبح فضاءات املدينة أكثر
أمنا.
✓ اختيار منتخبين ذوي كفاءات ولدرات علمية عالية لادرين على التدبير الرشيد واملعقلن ملوارد املدينة اللتصادية
والجتماعية ،ولهم تكوين عال في معالجة لضايا املرأة على أساس اإلنصاف واملساواة.
✓ الستفادة من تجارب وطنية ودولية ناجحة في مجال إدماج النوع الجتماعي في صلب التخطيط الحضري.
✓ توفير جميد التجهيزات واملرافق والخدمات التي يحتاجها املواطن وتعميمها بشكل متكافئ في مختلف أحياء املدينة.
✓ تشجيد الستثمار العمومي املراعي للنوع الجتماعي في عملية التخطيط الحضري.
✓ أهمية إعادة التفكير في استراتيجية تخطيط املدينة وفقا ملعايير حديثة تأخذ بعين العتبار وجهة نظر املرأة في استهالك
الفضاءات العامة في كل األولات ودون الشعور بخطر.
✓ تحسين الوضعية األمنية باملدينة من خالل الزيادة في عدد رجال األمن وتنظيم دوريات أمنية تجوب مختلف أنحاء املدينة
للتقليل من العنف والجريمة والعتداءات خاصة تلك التي تتعرض لها املرأة املحلية.
✓ إشراك فعاليات املجتمد املدني في عملية تدبير شأن املدينة من خالل القيام بحمالت تحسيسية موجهة للساكنة،
باعتبارهم ركيزة أساسية في تحسين وضعية املدينة ،وتوجيهها بأهمية الحفاظ على املشهد البيئي للمدينة والرفد من
مردوديتها.
✓ ينبغي على التخطيط الحضري أن ل يركز فقط أن تكون مجالت ل تراعي مسألة خصوصية الحتياجات النسائية ،أي
أن تكون وكأنها تبدو ذكورية ،فاألماكن العامة لكال الجنسين ،ومفروض أن تتوفر على مواصفات تراعي الختالف بينهما.
✓ الهتمام باملش ي كممارسة حضرية يجب أن ل يقتصر على مبادرات املجتمد املدني ،بل ينبغي أن يكون هناك اهتماما من
لبل املخططين واملشرفين على السياسات الحضرية بأسلوب التنقل هذا ،باعتباره أنجد األساليب لتحقيق ولوجية
أفضل إلى الفضاءات الحضرية ،وذلك من خالل الهتمام بتوفير تهي ة مناسبة لصالح املشاة خاصة من النساء.
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